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Jouw medewerker is op vakantie in Frankr�k
en wordt in de vakantie ziek. Hoe zit het dan
eigenl�k met de vakantiedagen? Bl�ven die
staan, of moet de medewerker deze
gewoon opnemen? En wat te denken van
een medewerker die in een tweede
spoortraject zit? Mag deze medewerker een
maand op vakantie naar het buitenland?
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Rondom ziekte en vakantie leven er
veel vragen b� werkgevers. Weet j�
ook niet precies wat de regels z�n en
hoe je deze regels kunt toepassen? 

In deze whitepaper behandelen we de
wettel�ke regels en geven we je
enkele praktische voorbeelden en tips. 
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1. Vakantie: de basisregels 
Elke medewerker in Nederland heeft vakantiedagen om afstand te kunnen nemen van
z�n of haar werk. Om even te herstellen van eventuele werkstress en om t�d te hebben
voor die ene hobby, klus of dat mooie boek. Verlof is prettig voor de medewerker, maar
ook voor jou als werkgever. Medewerkers die gedurende het jaar kunnen opladen,
melden zich over het algemeen minder ziek en gaan met meer plezier naar hun werk.
Maar met welke regels moet j� als werkgever precies rekening houden? In dit hoofdstuk
behandelen we de belangr�kste basisregels.  

1.1. Wettel�ke vakantiedagen
Wat voor contract een medewerker ook heeft: iedereen die werkt, heeft recht op
wettel�ke vakantiedagen. Deze vakantiedagen bouwen de medewerkers op gedurende
het jaar. Ook medewerkers die ziek thuis zitten, bouwen wettel�ke vakantiedagen op. 

Vakantiedagen die niet z�n opgenomen in het jaar waarin ze z�n opgebouwd, vervallen
na zes maanden. Als werkgever heb je hierb� wel een informatieplicht. Je moet je
medewerkers duidel�k informeren over het aantal vakantiedagen en de medewerker
ook een redel�ke term�n bieden om de vakantiedagen op te nemen. Doe je dit niet?
Dan kan een medewerker bezwaar maken als je de vakantiedagen laat vervallen. De
kans is groot dat de medewerker in het gel�k wordt gesteld en dat de vakantiedagen
dan v�f jaar geldig z�n. 

1.2. Bovenwettel�ke vakantiedagen
In een cao of arbeidsovereenkomst staat hoeveel bovenwettel�ke vakantiedagen een
medewerker heeft. Zoals de naam al zegt, is hierover niets wettel�k vastgelegd. Vaak
hangt het aantal vakantiedagen af van het functieniveau of het aantal dienstjaren. Of je
medewerker bovenwettel�ke vakantiedagen opbouwt t�dens arbeidsongeschiktheid is
afhankel�k van de afspraken in de cao of arbeidsovereenkomst. Bovenwettel�ke
vakantiedagen z�n in de regel v�f jaar geldig. Heeft de medewerker de vakantiedagen
niet opgenomen? Dan kun je er ook na v�f jaar nog voor kiezen dat de medewerker de
vakantiedagen alsnog mag opnemen. 
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1.3. Adv- en atv-dagen
Naast wettel�ke en bovenwettel�ke vakantiedagen hebben sommige bedr�ven ook
adv- of atv-dagen. Dit z�n eigenl�k uren die een medewerker opbouwt, omdat is
overeengekomen dat de medewerker elke week een x aantal uur meer werkt dan in het
contract staat. De uren die zo worden opgebouwd, kan de medewerker op een later
moment opnemen of door de werkgever jaarl�ks worden ingepland. 

Medewerkers hebben alleen recht op adv- of atv-dagen als hier iets over is vastgelegd
in de cao of bedr�fsregeling.  De vervalterm�n van de adv- en atv-dagen verschilt. Je
kunt hiervoor b�voorbeeld de cao raadplegen. 

Tip! Informeer medewerkers minimaal één keer per jaar (b�voorbeeld in januari) over
het openstaande saldo aan vakantiedagen en dat de dagen voor 1 juli moeten
worden opgenomen om te voorkomen dat ze vervallen. 

Veelgestelde vragen

1.     Mag ik als werkgever de vakantie van m�n medewerker weigeren?
Nee, in de regel is dat niet toegestaan. Dit mag alleen als de vakantie van de
medewerker leidt tot een verstoring van de bedr�fsvoering, maar in de prakt�k komt dit
b�na nooit voor.

2.     Hoe verwerk ik het afschr�ven van de vakantiedagen in m�n administratie?
Als je medewerker vakantie opneemt, schr�f je alt�d eerst de wettel�ke en daarna de
bovenwettel�ke vakantiedagen af die b�na verjaren. Vervolgens schr�f je de
vakantiedagen af die nieuw z�n opgebouwd. 

3.     Waar moet ik de regels over het kopen van vakantiedagen vastleggen?
Het is belangr�k dat je deze regels schriftel�k vastlegt. Denk b�voorbeeld aan een
b�lage b� de arbeidsovereenkomst, of een tekst in het bedr�fsreglement. Pas je de
tekst aan? Informeer medewerkers dan per mail of via een brief.  
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2. Ziek en op vakantie
Heb j� medewerkers in dienst die langdurig ziek z�n? Dan vraag je je vast wel eens af
wat de regels z�n over het opnemen van vakantiedagen t�dens ziekte. De basisregel is
dat iedere medewerker, dus ook een zieke medewerker, recht heeft op vakantie. De
medewerker hoeft dan wel niet b� te komen van het werk, maar mag wel vr� nemen
van de re-integratieverplichting. T�dens de vakantie hoeft de medewerker b�voorbeeld
niet naar de bedr�fsarts of gesprekken te voeren met de re-integratiecoach. 

2.1. Vakantiedagen afboeken b� ziekte
Zit jouw medewerker voor langere t�d ziek thuis en worden de vakantiedagen niet
opgenomen? Dan is het in sommige gevallen mogel�k om bovenwettel�ke
vakantiedagen af te boeken. Dit kan b�voorbeeld handig z�n met het oog op een
vaststellingovereenkomst. Als een medewerker uit dienst gaat, moet je als werkgever
namel�k het opgebouwde vakantiesaldo uitbetalen. 

Wil je de vakantiedagen gaan afboeken? Dat kan als dit schriftel�k is vastgelegd in een
cao of arbeidsovereenkomst. Staat hier niets over op papier? Dan kun je het afboeken
van de vakantiedagen bespreken met de medewerker. Gaat de medewerker akkoord?
Leg dan schriftel�k vast wat jullie hebben besproken. Zo voorkom je mogel�k gedoe in
de toekomst. 

2.2. Vakantiedagen opbouwen b� ziekte
Als een medewerker ziek is, bl�ft de medewerker gewoon vakantiedagen opbouwen.
Dit is Europees recht en geldt dus voor alle landen binnen de Europese Unie. Let wel,
deze regel is alleen van toepassing op de wettel�ke vakantiedagen. Over de opbouw
van bovenwettel�ke vakantiedagen kunnen andere afspraken staan in de cao. Ditzelfde
geldt voor de opbouw van adv- of atv-dagen. Al is het hierb� gebruikel�k dat de
opbouw stopt als een medewerker volledig ziek is. 
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Tip! Vraag alt�d de bedr�fsarts om advies als een langdurig zieke medewerker
vakantie opneemt. Zeker op het moment dat je tw�felt of de vakantie het herstel
en/of de re-integratie in de weg staat. Als werkgever mag je nooit een medisch
oordeel geven: de bedr�fsarts mag dit wel. 

Veelgestelde vragen

1.     Mag ik de vakantieaanvraag t�dens ziekte weigeren? 
Zieke medewerkers hebben ook recht op vakantie. In sommige gevallen mag je een
vakantie weigeren. Denk b�voorbeeld aan een medewerker met rugklachten die wil
gaan skiën. Je mag als werkgever hier overigens niet zelf over besluiten. Doe dit alt�d in
overleg met de bedr�fsarts en laat de medewerker binnen twee weken weten dat op
het oordeel van de bedr�fsarts wordt gewacht. 

2.     Moet een medewerker t�dens ziekte vakantiedagen opnemen? 
Een medewerker is niet verplicht om vakantiedagen op te nemen. Heeft de
medewerker van de bedr�fsarts het advies gekregen om even in een andere omgeving
te ontspannen en is de medewerker 100% ziek? Dan hoeft de medewerker hiervoor
geen vakantiedagen op te nemen. 

3.     Wat als een zieke medewerker niet vertelt dat h�/z� gaat skiën, maar dit wel
nadelig is voor het herstel?
Bl�kt uit het advies van de bedr�fsarts dat het skiën inderdaad nadelig is voor het
herstel? Dat is verw�tbaar gedrag, de vakantie is namel�k belemmerend voor de
genezing. Een medewerker moet actief meewerken aan z�n/haar re-integratie. Als dat
niet gebeurt, z�n er verschillende sancties. In het uiterste geval kun je besluiten om het
loon op te schorten. Hier moet je wel secuur mee omgaan, denk b�voorbeeld aan het
t�dig schriftel�k informeren van de medewerker. 
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3. Ziek worden op vakantie
Als een medewerker ziek wordt t�dens de vakantie, hoeft de persoon in kwestie geen
vakantiedagen op te nemen voor de dagen die h�/z� ziek is. Hiervoor moet de
medewerker wel aan een aantal eisen voldoen. Zo geldt de reguliere route van
ziekmelden en moet de bedr�fsarts de medewerker kunnen beoordelen. 

Vooral dit laatste maakt het voor veel werkgevers ingewikkeld. Want wat doe je als de
medewerker in het buitenland is en niet naar de bedr�fsarts kan? En hoe ga je om met
de medewerker die alt�d toevallig een griepje heeft halverwege de vakantie? Ons
advies is om te zorgen voor een helder verzuimreglement en alt�d te vragen om een
beoordeling door een arts. Dit is in de regel geen probleem voor medewerkers die echt
ziek z�n. Welke arts de medewerker moet raadplegen, verschilt per land. 

3.1. Ziekmelden binnen de EU
Komt er een ziekmelding uit Spanje, Frankr�k of Italië? Dan geldt het Europees recht.
De medewerker hoeft niet direct naar Nederland te reizen, maar moet wel door een
arts worden gezien. Dit kan binnen drie dagen b� de sociale zekerheidsinstelling in het
land, of de medewerker mag ter plaatse worden gecontroleerd door een arts naar
keuze van de werkgever. Sommige werkgevers werken b�voorbeeld samen met
internationaal georganiseerde controleartsen, omdat meerdere medewerkers zich vaak
halverwege de vakantie ziekmelden. Maar je mag er ook voor kiezen om op jouw
kosten de eigen bedr�fsarts naar het buitenland te sturen. 

Beoordeelt de arts ter plaatse dat de medewerker inderdaad arbeidsongeschikt is? Dan
worden de vakantiedagen omgezet in ziektedagen. Bl�kt de medewerker langdurig
ziek? Op term�n kan er een plicht tot reizen ontstaan om de re-integratie op te starten.

3.2. Ziekmelden buiten de EU
Is de medewerker op vakantie buiten de EU? Dan kan er een verdrag gelden, maar over
het algemeen geldt hier Nederlands recht. Om te kunnen beoordelen of de medewerker
arbeidsongeschikt is, moet een arts een medische verklaring opstellen. Zorg dat je in je
verzuimreglement opneemt aan welke eisen de verklaring moet voldoen en op welk
moment een medewerker terug naar Nederland moet. 

3.3. Verzuimreglement
Over ziekmeldingen t�dens de vakantie bestaan regelmatig discussies tussen
medewerker en werkgever. Om onduidel�kheid te voorkomen, is ons advies om een
helder verzuimreglement op te stellen. Heb je nu nog geen verzuimreglement? Stel dit
document zo snel mogel�k op en informeer medewerkers hier schriftel�k over. 
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Waar en hoe medewerkers zich moeten ziekmelden.
Vermeld dat de medewerker moet laten weten op welk adres en welk
telefoonnummer h�/z� bereikbaar is.
B� ziekmelding vanuit EU (niet Nederland):

B� ziekmelding buiten EU:

Na de verlofperiode keert de medewerker weer terug naar Nederland. Als dit niet
mogel�k is, moet de medewerker een verklaring van niet-reisvaardigheid laten zien. 
Vermeld welke sancties er volgen als een medewerker zich niet aan de regels
houdt, zoals het opschorten of stopzetten van het loon. Ga hier secuur mee om en
informeer de medewerker schriftel�k. 

Elk verzuimreglement is anders, maar vermeld in ieder geval de volgende regels:

           o Medewerker moet zich binnen drie werkdagen melden b� een sociale
              zekerheidsinstelling (zoals het UWV) voor een medische verklaring.

           o Medewerker moet binnen drie dagen een lokale arts een medische verklaring
              laten opstellen. Deze verklaring gaat naar de bedr�fsarts en bevat in ieder
              geval de volgende onderdelen:
                    - is in het Engels en duidel�k leesbaar.
                    - bevat informatie over start, reden en verwachte duur van het verzuim.
                    - bevat de diagnose en voorgeschreven behandeling.

Tip! Wees je bewust van de regels en zorg dat je binnen de grenzen van de
wetgeving omgaat met ziekmeldingen in binnen- en buitenland. Merk je als
werkgever dat een andere oplossing meer passend is b� de situatie van de
medewerker? Dan staat je dat natuurl�k vr�!
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Veelgestelde vragen

1.     M�n medewerker heeft zich achteraf ziekgemeld, moet ik de vakantiedagen nu
omzetten in ziektedagen?
Nee, de medewerker moet zich direct ziekmelden. Als de medewerker dit meldt na
z�n/haar vakantie is er geen controle meer mogel�k en worden vakantiedagen dus niet
omgezet in ziektedagen. 

2.     Hoe ga je om met iemand die zich niet beter meldt? 
In de verklaring van de arts staat wat de verwachte duur is van het verzuim. Is de
medewerker na deze term�n nog niet beter? Dan moet de medewerker dit melden b�
de werkgever en opnieuw een verklaring van de arts overleggen waarin staat dat de
ziekteperiode langer duurt. Is dat niet gebeurt? Dan gelden de ziektedagen alleen voor
het aantal dagen dat in de verklaring van de arts staat.

3.     Moet de manier van ziekmelden echt in een verzuimreglement staan?
Het is niet verplicht, maar dit is wel ons advies. Zo voorkom je onduidel�kheid achteraf.
Om discussies te voorkomen, is het ook prettig om op te nemen dat de medewerker
naar de bedr�fsarts moet en als dit niet lukt naar een vervangend arts.

4.     Is het niet voldoen aan de eisen een reden voor ontslag op staande voet?
Nee, dat is niet het geval. Als een medewerker het beoordelen van
arbeidsongeschiktheid onmogel�k maakt dan kun je er wel voor kiezen om de
loondoorbetaling op te schorten. 

Conclusie
In deze whitepaper hebben we de belangr�kste regels rondom ziek en vakantie voor je
op een r�tje gezet. Maar zoals zo vaak b� verzuim geldt ook hier: elke casus is anders. 

Ben je benieuwd hoe een verzuimreglement jouw organisatie kan helpen? Wil je juist
advies over de langdurig zieke medewerker die drie maanden op wandelvakantie wil?
Maak je je zorgen over medewerkers die structureel geen vakantie willen opnemen? Of
wil je gewoon eens sparren met iemand over die ene medewerker die elk jaar ziek is op
vakantie? VerzuimPreventPlus denkt graag met je mee! Neem gerust contact met ons
op.
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