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0   
Voorwoord 

 
 
 
De zomer komt er aan. Tijd voor het opnemen van vakantiedagen en mogelijk het verkleinen van het 
vakantiestuwmeer. Wat zegt de regelgeving hierover? 
 
En tijd voor CAO-actie. Op 13 mei eindigt het ultimatum dat de bonden aan minister Blok hebben 
gesteld. Gaat de minister niet in op de eisen van de bonden, dan volgen (harde) acties. 
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1   
Tijd voor acties 

 
 
De CAO Rijk is nu bijna 1600 dagen verlopen.  
Toch laat minister Blok weten voorlopig niets te willen doen aan het herstel van koopkracht. Hij wil 
afwachten hoe de pensioenpremie zich in 2016 ontwikkelt. En dan nog zou het een lage loonstijging 
worden in combinatie met verslechteringen in de overige arbeidsvoorwaarden. Denk aan een 2 jarige 
cao met 1% loonsverhoging. 
 
De conclusie die we als AC Rijksvakbonden moeten trekken is dan duidelijk. We zien geen enkele 
waardering van de minister ten aanzien van zijn medewerkers. We zijn uitonderhandeld!  
 
Hoe nu verder? 
Aan minister Blok is een ultimatum gesteld. Willigt hij de eisen van de vakbonden niet in per 13 mei 
a.s. dan volgen er acties. 
Voor de AC Rijksvakbonden is duidelijk dat we ons moeten voorbereiden op een serieus en misschien 
wel langdurig actietraject. We zullen moeten overgaan tot acties die de werkgever effectief onder 
druk moeten zetten om te gaan bewegen, zoals werkonderbrekingen en stakingen. 
Op enkele plaatsen zijn de AC Rijksvakbonden samen met de collegavakbonden daar al serieus op 
aan het voorbereiden met lokale actiecomités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alle actiecomités komen op dinsdag 19 mei in Utrecht bijeen om zich zodoende voor te bereiden 
op (harde) acties. 
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2   
Wel akkoord over betaling pensioenpremievrijval 
 
Akkoord over pensioenpremie  
Medewerkers krijgen de pensioenvrijval van 0,8% met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 bij 
hun salaris.  
De uitbetaling van de periode januari t/m mei volgt via een eenmalige uitkering met de salarisstrook 
juni. Verder wordt vanaf juni de 0,8% standaard in de salarisschalen verwerkt. 
Dit staat in het Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk. 
 
 
 
 
 
 
 
Verder zijn in het uitvoeringsakkoord Sector Overleg Rijk (SOR) afspraken gemaakt over onder meer: 

 Opbouw vakantie bij langdurige ziekte 
Opbouw van vakantie-uren bij ziekte loopt door. 
Vakantie die je geniet tijdens een periode van ziekte komt ten laste van je opgebouwde vakantie-
uren. 
 
En er zijn afspraken gemaakt over vervaltermijnen van de vakantie-uren. 
Voor bovenwettelijke vakantie-uren geldt een vervaltermijn van 5 jaar na afloop van het 
kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. 
Voor wettelijke vakantieuren geldt een verval termijn van 1 jaar na afloop van het kalenderjaar 
waarin de aanspraak is ontstaan. 
Ingangsdatum: 1 januari 2016 
 

 Normen Arbeidstijdenwet 
Enkele bepalingen in het ARAR inzake werk- en rusttijden wijken af van de nomen in de 
Arbeidstijdenwet. Denk aan onafgebroken rusttijd, arbeid op zondag, definitie van nachtdienst 
en het aanpassen van de term werktijdenregeling in (individueel) arbeidspatroon. 
Werkgever en bonden hebben afgesproken om de bepalingen in het ARAR zoveel mogelijk 
gelijkluidend aan de Arbeidstijdenwet te formuleren. 
 

 Compensatieregeling gedeeltelijk voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn  
In 2006 is een tijdelijke regeling afgesproken om deze medewerkers maximaal 5 jaar lang een 
compensatie van 70% van het inkomensverlies te geven.  
Waarom? Omdat deze medewerkers niet in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. 
Deze tijdelijke regeling gold tot 2010 en is sindsdien steeds verlengd. 
Nu is afgesproken om deze ‘tijdelijke’ regeling om te zetten in een structurele regeling waarbij 
medewerkers dus 5 jaar lang een compensatie kunnen krijgen. 

 
 

  
Let op: Een circulaire met nadere informatie over de afspraken in het akkoord zal in de loop 

van mei in de Staatscourant worden gepubliceerd 
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Verder is in het akkoord afgesproken om los van de CAO in SOR-verband 
afspraken te maken over onder meer: 

 
 

 Het actualiseren van de Modelgedragscode Integriteit sector Rijk 
De bedoeling van de code is enerzijds het stellen van normen en anderzijds via deze normen 
veiligheid te bieden aan medewerkers en het ondersteunen van het gesprek tussen 
leidinggevende en medewerker.  
 
 

 Het in lijn brengen van het ARAR met de wijzigingen vanwege de Wet modernisering 
verlofregelingen 
Deze wet heeft rechtstreekse werking, maar de ARAR-bepalingen zijn daarop nog niet aangepast. 
 
 

 De gevolgen van het afschaffen van de ouderschapsverlofkorting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hebben medewerkers in 2014 en nu in 2015 ouderschapsverlof?  
Let er dan op dat per 1 januari 2015 de fiscale ouderschapsverlofkorting is komen te 
vervallen. Hierdoor zal de medewerker met ouderschapsverlof in 2015 meer belasting 
moeten betalen. 
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3   
Zelf wel eens geprobeerd om met de minister te 
onderhandelen? Succes   
 
Dit was 1 van de ludieke slogans die we in 2014 als vakbonden gebruikten. 
De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) levert van oudsher en ook nu genoeg stof tot discussie. 
Zo zitten we ‘nu’ al bijna 1600 dagen zonder cao sector rijk.  
 
Hoe is de CAO in het verleden eigenlijk ontstaan en wat is het draagvlak van een CAO nu?  
Ongeveer 80% van de werknemers valt onder een CAO. Van deze werknemers zijn ca. 20% 
aangesloten bij een vakbond. Gemeten naar ledentallen lijkt het draagvlak klein. Maar uit onderzoek 
blijkt dat het overgrote deel van de werknemers het belangrijk vindt dat er vakbonden en CAO’s zijn, 
en dat zij die CAO’s ook positief waarderen.  
 
Meer info: klik hier  
 
Begin 21e eeuw – politieke sturing  
Het kabinet roept vanwege de financieel-economische ontwikkelingen op tot een beheerste 
loonontwikkeling en heeft voor de publieke sector de nullijn afgekondigd. Gezien de politieke 
budgettaire druk lukt het niet om bijvoorbeeld voor de sector Rijk tot een CAO te komen. De 
rijksoverheid als organisatie wordt geacht het kabinetsbeleid dat voor de hele maatschappij geldt, als 
voorbeeldgedrag uit te voeren. Gevolg is dat de ruimte voor concessies die hoort bij vrije 
onderhandelingen, nihil is. 
 
 
 
  

http://www.rijksvakbonden.nl/cao
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4   
Gratis training Functioneringsgesprek 
 
 
Op 1, 5, 15, 22 en 24 juni zijn er weer gratis trainingen van het A+O Fonds Rijk. 
 
Wil jij goed voorbereid zijn op je functioneringsgesprek? Heldere werkafspraken kunnen maken? 
Weten wat je loopbaanmogelijkheden zijn? Meer inzicht krijgen in jouw functie in het nieuwe 
functiegebouw van het Rijk? En leren hoe je op een goede manier jouw ambities en 
loopbaanmogelijkheden bespreekbaar maakt met je leidinggevende?  
 
Meld je dan aan voor de gratis training 'Het effectieve functioneringsgesprek' van het A+O fonds Rijk. 
Meer info en aanmelding? Klik dan hier  
 
Als tegenprestatie voor de gratis training vraagt het A+O fonds Rijk wel je medewerking aan twee 
evaluaties. De eerste evaluatie vindt direct na de training plaats. De tweede vindt plaats nadat je je 
functioneringsgesprek hebt gehad waardoor het A+O fonds een beeld krijgt van wat je in de praktijk 
aan de training hebt gehad. 
 
 
 
 
 
 

5   

Vakantiedagenstuwmeren: veel onduidelijkheid 

 
Meer dan 250 vakantieuren?  
  

https://vragenlijst.caop.nl/hetfunctioneringsgesprek/home.html
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5   
Vakantieurenstuwmeren  

 
Meer dan 250 uur vakantieuren? 
Bij sommige medewerkers is dat een feit. 
De werkgever sector rijk stuurt op afbouw.  
 
 
Wat zegt de regelgeving (art. 23 ARAR) over het overboeken van vakantiedagen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 23 7e lid ARAR bepaalt dat niet-genoten vakantie-uren kunnen worden meegenomen naar een 
volgend jaar, maar daarvoor gelden beperkingen.  
Maximum aanspraak is: 165,6 (bij 36-urige werkweek) vakantie-uren + leeftijdsdagen (max. 28,8 uren 
vanaf 60 jaar). Hiervan moet vervolgens de ‘verplichte’ jaarlijkse vakantieopname van 108 uren 
afgetrokken worden.  
Bij een kortere werkweek volgt een berekening naar evenredigheid. 
 
Een voltijds rijksambtenaar die 60 jaar is kan dan in ieder geval meenemen: 165,6 uur + 28,8 uur = 
194,4 minus 108 uur = 86,4 uur.  
 
Vervallen dan je andere dagen? 
De andere niet opgenomen vakantie-uren komen te vervallen. 
Als het afbouwen niet of onvoldoende gebeurt, dan vindt de Centrale Raad van Beroep dat de 
vakantieaanspraken in kwestie vervallen.  
http://www.wetboek-online.nl/jurisprudentie/ljnAP2304.html 
 
Maar… maatwerk is mogelijk. 
In art. 23 8e lid ARAR wordt bepaald dat het bevoegd gezag kan toestaan om in individuele gevallen 
af te wijken van hoeveel uren er maximaal naar een volgende kalenderjaar overgeboekt kunnen 
worden. Hier ligt dus beleidsvrijheid voor het bevoegd gezag.  
De daarbij rechtstreeks betrokken belangen van beide partijen dienen door het bestuursorgaan te 
worden afgewogen. 
Afwijking is in ieder geval aan de orde wanneer een medewerker wegens redenen van dienstbelang 
niet in de gelegenheid is geweest zijn vakantie op tijd op te nemen. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001950/HoofdstukV/1/Artikel23/geldigheidsdatum_
07-04-2015  
 Lid 7. Niet-opgenomen vakantie, waaronder eventuele van vorige jaren 

overgeboekte vakantie, wordt naar het volgende kalenderjaar overgeboekt tot een 
maximum van de aanspraak van de ambtenaar over een vol kalenderjaar berekend 
volgens artikel 22, eerste tot en met twaalfde lid, verminderd met de in het 
tweede lid van dit artikel bedoelde vakantie. 

 Lid 8. Het bevoegd gezag kan toestaan dat in individuele gevallen in een bepaald 
jaar wordt afgeweken van de overeenkomstig het zevende lid maximaal naar een 
volgend kalenderjaar over te boeken vakantie-aanspraken….. 

http://www.wetboek-online.nl/jurisprudentie/ljnAP2304.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001950/HoofdstukV/1/Artikel23/geldigheidsdatum_07-04-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001950/HoofdstukV/1/Artikel23/geldigheidsdatum_07-04-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001950/HoofdstukV/1/Artikel22/geldigheidsdatum_07-04-2015
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Geldt er voor werknemers in de marktsector een ander systeem? 
Ja, voor hen geldt het Burgerlijk Wetboek (BW). 
 
Mag het ARAR nadeliger uitwerken dan het BW?  
Ja, het ARAR mag nadeliger uitwerken dan het BW omdat de rechtspositionele grondslag een andere 
is. Het BW geldt alleen voor civiele werknemers. Voor ambtenaren geldt de Ambtenarenwet en het 
ARAR.  
Overigens is het de vraag of het ARAR altijd nadeliger uitpakt.  
 

 Voor civiele werknemers geldt dat de wettelijke vakantie-uren (je minimumaanspraak) die je 
meeneemt uit jaar x, binnen zes maanden in het daaropvolgende jaar moeten zijn 
opgenomen, anders vervallen ze. Dit is slechts anders indien je bijvoorbeeld ziek was of dat 
de werkgever het je onmogelijk maakte om die uren op te nemen. In dat geval geldt een 
verjaringstermijn van vijf jaar. Deze bepaling staat niet in het ARAR en dus is het ARAR hier 
gunstiger.  

 Bovenwettelijke vakantie-uren in de civiele sector vervallen niet binnen die zes maanden, 
maar verjaren 5 jaar na het kalenderjaar van opbouw. Op dit punt is het ARAR nadeliger. 

 
Let op: 
Vervallen betekent: je bent de uren sowieso kwijt.  
Verjaring betekent: je bent de uren alleen kwijt als de werkgever zich op verjaring beroept. 
 
Let op: per 1 januari 2016 gelden er gewijzigde vervaltermijnen  zie Uitvoeringsakkoord SOR 
zoals eerder in deze Nieuwsbrief besproken 
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Hoe worden je vakantie-uren berekend? 
 
 
Daarvoor moet je naar art. 22 van het ARAR gaan. 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001950/HoofdstukV/1/Artikel22/geldigheidsdatum_07-04-2015 
 
2 belangrijke punten 
 Je aanspraak op vakantie wordt uitgedrukt in hele uren. 
 De omvang van je aanspraak op vakantie is afhankelijk van: 
 a. je leeftijd 

Werk je volledig, dus 36 uur?  
Dan bedraagt de aanspraak op vakantie 165,6 uren per kalenderjaar.  
 
b. je werktijd 

leeftijd: verhoging: 

van 45 tot en met 49 jaar 7,2 uren 

van 50 tot en met 54 jaar 14,4 uren 

van 55 tot en met 59 jaar 21,6 uren 

vanaf 60 jaar 28,8 uren 

 
 
LET OP: 
Deze verhoging van de vakantieaanspraken vervalt overigens als je gebruik maakt van de zgn. PAS-
regeling. 
 
 
 
 
 

  
Wat is vakantie? 
Iedereen heeft recht op vakantie.  
Vakantie is niets anders dan het 
vrijgesteld zijn van de verplichting om te 
werken.  
 
Vakantie is vrije tijd. Je kan je 
ontspannen, bijkomen en herstellen van 
de inspanningen van het werken. Je 
bepaalt zelf wat er in en met die vrije tijd 
gebeurt. In dat opzicht verschilt vakantie 
van verlof.  
 
Bij verlof staat niet de ontspanning 
centraal, maar krijg je tijd ter beschikking 
om aan bepaalde verplichtingen te 
voldoen die niet samenhangen met de 
arbeidsrelatie. Denk aan bijvoorbeeld 
zwangerschaps- en bevallingsverlof, 
scholingsverlof en buitengewoon verlof.  

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001950/HoofdstukV/1/Artikel22/geldigheidsdatum_07-04-2015
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Het opnemen van vakantie 
 
Wat ben je verplicht om elk jaar op te nemen? 
Art. 23 2e lid ARAR bepaalt dat (om te voorkomen dat er grote verlofstuwmeren ontstaan) een voltijd 
werkende ambtenaar ieder jaar in ieder geval ten minste 108 uren vakantie moet opnemen.  
Van die 108 uur moet er minimaal 72 uren vakantie aaneengesloten worden opgenomen. Bij een 
werkweek van 36 uur komt dat dus neer op 2 weken aaneengesloten vakantie. 
 
Bepalen wanneer je vakantie opneemt 
Artikel 23 lid 1 ARAR geeft aan dat de ambtenaar vrij is te bepalen wanneer hij vakantie opneemt, 
maar hij moet zijn voornemen daartoe op grond van lid 4 van dit artikel ruimschoots van te voren 
melden. De vrijheid om vakantie op te nemen kent wel een grens, de belangen van de dienst mogen 
zich daartegen niet verzetten.  
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6   

Pensioen 
De Pensioennieuwsbrief April 2015 “Keuzevrijheid … maar wel met reddingsboei” start met de vraag: 
 
Wel eens op een verjaardag een gesprek begonnen over het pensioen? 
Dan zullen je toehoorders vermoedelijk binnen een paar minuten de punten van hun schoenen 
bestuderen. “Pensioengevend salaris” … saai, “Doorsneepremie” … gaap.  
Pensioen is 1 van de saaiste maar ook 1 van de belangrijkste financiële thema’s.  
Als je het gesprek begint met “een eigen pot met geld”, “vrijheid van keuzes” dan zal dit de 
opkomende gaap vermoedelijk wél onderdrukken. 
 
Pensioen zal minder ingewikkeld moeten zijn, solidariteit tussen jongeren en ouderen moet anders 
zo vinden velen. En… je moet ook meer zelf kunnen kiezen. Zoals Henri Ford ooit zei over de Ford-T 
(de eerste serie auto’s die van de lopende band liep) “Je kunt alle kleuren kiezen, als het maar zwart 
is”. Dat komt overeen met de situatie in pensioenland.  
Kortom: meer maatwerk en keuzevrijheid maar wel binnen bepaalde grenzen. En een reddingsboei 
voor als je in het diepe wordt gegooid. 
 
Ga naar: www.rijksvakbonden.nl/pensioen 
 
 
 
  

 

 

http://www.rijksvakbonden.nl/pensioen
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7   
Normalisatie rechtspositie ambtenaren: hoe staat het daar 
nou mee? 
Het is al een poos erg stil. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer het voorstel 
goedkeurt dan is inwerkingtreding voorzien per 2017. 
 
Wat is het voornaamste bezwaar van de AC Rijksvakbonden? 
Dat het voorstel de arbeidsverhouding en rechtspositie van het overgrote deel van de Nederlandse 
ambtenaren raakt. Het voorstel moet daarom eerst voor overleg en instemming worden aangeboden 
aan de bonden. 
Indien een bedrijf in de marktsector wezenlijke elementen zoals aanstelling en ontslag zou 
veranderen zonder overleg met vakbonden, zou daar terecht commotie over ontstaan en wellicht 
zelfs Kamervragen over worden gesteld.  
 
En wat nog meer? 
Het voorstel schiet zijn doel voorbij. 
Het initiatiefvoorstel leidt maar zeer gedeeltelijk tot een genormaliseerde verhouding en niet tot een 
grotere gelijkwaardigheid en tweezijdigheid. Ambtenaren blijven onderwerp van eenzijdig 
vastgestelde bepalingen uit de Ambtenarenwet. Op ambtenaren wordt een (eenzijdig vastgesteld) 
ambtenaarstatuut van kracht. En de WOR zal niet onverkort gelden vanwege het politieke primaat. 
Daarbij komt nog dat de politieke invloed op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren blijft bestaan. 
 

 
  

Bijzondere positie 
De rechtspositie van de ambtenaar is in het Ambtenarenrecht geregeld (dus niet in het 
Burgerlijk Wetboek). In plaats van onder een cao vallen ambtenaren onder het Algemeen 
RijksAmbtenaren Reglement (ARAR). Hoewel er een aantal juridische verschillen is tussen 
de positie van een werknemer en een ambtenaar, gaat de feitelijke positie van de 
ambtenaar steeds meer op die van de werknemer lijken. Thans zijn de 
werknemersverzekeringen WIA en de ZW en WW ook op ambtenaren van toepassing. Ook 
andersoortige wetten als de WOR, de Arbowet, de Wet Arbeid en Zorg en de 
Arbeidstijdenwet gelden nu voor ambtenaren. 
 
Wetten, regelingen en besluiten  
De overheid stelt de positie van een ambtenaar eenzijdig vast (benoeming), te weten de 
aanstelling, bevorderingen en ontslag. Sommige rechtspositionele zaken, zoals het 
pensioen, treft men aan in wetten zoals de Algemene Burgerlijke Pensioenwet (ABP-wet). 
Onderdelen van de rechtspositie die niet bij wet zijn vastgelegd moeten volgens artikel 125 
van de Ambtenarenwet worden opgenomen in reglementen. Voor het Rijk geldt het 
Algemeen Rijksambtenaren Reglement (ARAR). 
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8   

Hoe lang worden gegevens uit je personeelsdossier 
bewaard? 
 

 
In de regel bewaart de werkgever de gegevens uit het personeelsdossier tot 7 jaar na je ontslag.  
 
Voor een aantal gegevens gelden andere bewaartermijnen: 

 Gegevens over aanstellingskeuringen, assessments en arbo-onderzoeken en verslag van 
functioneringsgesprekken: tot 3 jaar na het gesprek of onderzoek 

 Gegevens van de arbodienst: tot 3 jaar na een herstelperiode van langer dan 28 dagen 

 Gegevens over dienstongevallen, faciliteiten voor een arbeidshandicap of de re-integratie 
vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid: tot 15 jaar na de herstelperiode van langer dan 28 
dagen. 

 
Maar wordt het personeelsdossier dan geschoond en wie doet dat? 
Standaard wordt alles bewaard tot 7 jaar na de ontslagdatum 
Voordien verwijderen gebeurt uitsluitend handmatig door de HR-adviseur met de rol P-Dossier. 
Hierbij wordt geautomatiseerd geen rekening gehouden met de andere bewaartermijnen zoals 
vastgelegd in het Rijksportaal. 
 
Let op: 
In de praktijk blijkt echter dat er geen handmatige schoningen plaatsvinden zonder verzoek van de 
medewerker zelf. 
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9   

12 ½ jaar in dienst of zelfs 40 jaar?  
 

Bij de sector Rijk komt dat best vaak voor. 
Naast gebak een leuk extraatje. 
Bij 12,5 jaar  - 25%, bij 25 jaar  - 70%, bij 40 jaar en zelfs 50 jaar -  100% 
 
Hoe wordt je gratificatie berekend? Wordt er uitgegaan van je arbeidsduurfactor op de dag van je 
jubileum? 
Nee, er wordt voor de berekening van de gratificatie sinds 2014 uitgegaan van je gewogen 
gemiddelde arbeidsduurfactor van de laatste 5 jaar voorafgaand aan de dag van het ambtsjubileum 
of voorafgaand aan het ontslag (in geval van een diensttijdgratificatie). 
 
Waarom een gewogen gemiddelde? 
Omdat wisseling in de omvang van de dienstbetrekking steeds vaker voorkomt. 
Sinds 1 juli 2014 wordt daarom gerekend met de gemiddeld gewogen arbeidsduur in de 5 jaar 
voorafgaande aan de datum waarop het jubileum wordt gevierd. 
 
Let op:  
Voor de berekeningsgrondslag wordt gekeken naar je bezoldiging en niet het salaris 
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10   

Kortdurend zorgverlof 
 
OOK als je GEEN kinderen hebt, kan je een beroep doen op Kortdurend Zorgverlof! 
 
 

Artikel 33i (ARAR) 
 
1. 
Tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich daartegen verzet wordt aan de ambtenaar verlof met 
behoud van bezoldiging verleend voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van:  
a. zijn echtgenote of echtgenoot;  
b. een inwonend kind tot wie de ambtenaar als ouder in een familierechtelijke betrekking staat;  
c. een inwonend kind van zijn echtgenote of echtgenoot;  
d. een pleegkind dat blijkens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woont als de 
ambtenaar en dat hij als pleegouder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet verzorgt.  
 
2. 
Tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich daartegen verzet wordt aan de ambtenaar verlof met 
behoud van bezoldiging verleend voor de noodzakelijke verzorging in verband met ernstige ziekte 
van: echtgenote, echtgenoot, ouders, stiefouders, pleegouders, schoonouders, kinderen, 
stiefkinderen, pleegkinderen of aangehuwde kinderen.  
 
3. 
Het verlof, bedoeld in het eerste en tweede lid, bedraagt in elk kalenderjaar ten hoogste 2x de 
arbeidsduur per week.  
 
4. 
De ambtenaar meldt vooraf aan het bevoegd gezag dat hij het verlof, bedoeld in het eerste en 
tweede lid, opneemt onder opgave van de reden. Indien dit niet mogelijk is, meldt de ambtenaar 
het opnemen van het verlof zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag onder opgave van de 
reden. Bij die melding geeft de ambtenaar ook de omvang, de wijze van opneming en de 
vermoedelijke duur van het verlof aan.  
 
5. 
Het bevoegd gezag kan achteraf van de ambtenaar verlangen dat hij aannemelijk maakt dat hij zijn 
arbeid niet heeft verricht in verband met de noodzakelijke verzorging als bedoeld in het eerste en 
tweede lid.  
 

 
  

http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i/lid1
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i/lid1
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i/lid1/onderdeela
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i/lid1/onderdeelb
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i/lid1/onderdeelc
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i/lid1/onderdeeld
http://mijnwetten.nl/jeugdwet/artikel1.1/
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i/lid2
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i/lid2
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i/lid3
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i/lid3
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i/lid4
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i/lid4
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i/lid5
http://mijnwetten.nl/algemeen-rijksambtenarenreglement/artikel33i/lid5
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Wanneer Kortdurend Zorgverlof 
Kortdurend zorgverlof is er om enkele dagen noodzakelijke zorg te geven in verband met ziekte van 
je partner of kind.  
Maar ook voor de noodzakelijke verzorging in verband met ernstige ziekte van bijvoorbeeld je 
(schoon) ouders.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Het begrip ‘noodzakelijk’ 
Op het moment dat op eigen initiatief een medisch besluit is genomen, welke niet spoedeisend 
of noodzakelijk is, kan niet worden gesproken van noodzakelijkheid. 
 
Voorbeelden:  
Een werkneemster heeft samen met haar mannelijke partner op korte termijn besloten om een 
buikwandcorrectie te ondergaan. Deze medische ingreep was niet spoedeisend of noodzakelijk 
voor haar gezondheid.  Na deze ingreep was haar partner voornemens om kortdurend 
zorgverlof op te nemen om de zorg voor haar en de kinderen op zich te nemen. Door deze 
medische ingreep op korte termijn uit te laten voeren heeft de werknemer geen rekening 
gehouden met de belangen van de werkgever. Op het moment dat ze de medische ingreep later 
hadden gepland, konden ze de zorg voor de kinderen opvangen door een oppas te regelen. Ook 
heeft de werknemer niet kunnen onderbouwen dat hun ouders niet de zorg voor de kinderen op 
zich konden nemen.  De rechter heeft hier bepaald dat de verzorging in deze situatie geen 
noodzakelijke verzorging betreft. 
 
Werkneemster heeft een kindje van 3 jaar. Het 3-jarige kind heeft een gebroken arm, maar 
voelt geen pijn. Normaal gesproken gaat het kind naar de kinderopvang. De werkneemster 
vraagt zich nu af of zij kortdurend zorgverlof kan opnemen. In dit geval kan de werkneemster 
geen kortdurend zorgverlof opnemen, want het is niet noodzakelijk om kortdurend zorgverlof 
op te nemen als het kind geen pijn heeft en wordt opgevangen. 
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Voor wie mag je Kortdurend Zorgverlof opnemen? 
Nu alleen nog voor je partner, kind en ouder 
Per 1 juli ook voor de noodzakelijk zorg voor: 

 grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten) 
 andere huisgenoten dan je kinderen of partner (bijvoorbeeld een inwonende tante); 
 mensen met wie je een sociale relatie heeft (bijvoorbeeld een buurvrouw of vriend) en die 

van jouw hulp afhankelijk zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwaarden kortdurend zorgverlof 
Wil je kortdurend zorgverlof opnemen, dan mag dat alleen wanneer jij de enige bent die de zieke op 
dat moment kan verzorgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 
Wat als er sprake zou kunnen zijn van Calamiteitenverlof en van Kortdurend Zorgverlof? 
Als er zowel sprake zou kunnen zijn van calamiteitenverlof als van kortdurend zorgverlof, dan eindigt 
het calamiteitenverlof na 1 dag. Daarna kan het kortdurend zorgverlof ingaan. 
 
 
  

Waarom uitbreiding van de personenkring?  
Door diverse maatschappelijke en demografische veranderingen heeft een groeiende groep 
niet de beschikking over directe familieleden of huisgenoten op wie een beroep kan worden 
gedaan voor de noodzakelijk verzorging. Het aantal alleenstaanden groeit, terwijl de 
toegenomen mobiliteit tot gevolg heft dat ouders en kinderen vaker op grote afstand van 
elkaar wonen. Ook is de arbeidsparticipatie van vooral vrouwen en ouderen aanzienlijk 
gestegen. Als gevolg van deze ontwikkelingen is in de directe omgeving minder vaak iemand 
beschikbaar die de zorg grotendeels op zich kan nemen. 

Als iemand anders de zorg op zich kan nemen, bestaat er dus geen recht op kortdurend 
zorgverlof 
De aanwezigheid van een partner hoeft niet uit te sluiten dat ook anderen zorg verlenen. De 
partner kan bij die zorg ondersteuning nodig hebben. Ook kan het voorkomen dat de partner 
niet of slechts beperkt in staat is de zorg te verlenen omdat hij/zij zelf een beperking heeft of 
vanwege diens eigen arbeidsverplichtingen niet volledig beschikbaar is. Het ligt eveneens voor 
de hand dat de zorgbehoevende een beroep doet op zijn eventuele kinderen. Het hangt ook 
daarbij van de omstandigheden af of de kinderen daartoe ook daadwerkelijk in staat zijn, 
bijvoorbeeld omdat zij nog te jong zijn of omdat zij te ver weg wonen. 

Wat is ‘sociale relatie’? 
Dit is in principe een onbepaalde groep. 
De hulpverlening dient rechtstreeks voort te vloeien uit de sociale relatie en het moet redelijk 
zijn dat de zorg door de werknemer wordt verleend onder werktijd. Dit zijn geen objectieve 
criteria maar zij dienen per geval nader te worden ingevuld op grond van alle feiten en 
omstandigheden van die specifieke situatie. 
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Betaald of onbetaald verlof? 
Tijdens het verlof wordt je salaris doorbetaald. 
Tijdens het kortdurend zorgverlof bouw je vakantiedagen op. 
Je werkgever mag de verlofdagen niet aftrekken van je vakantiedagen. 
 
Duur kortdurend zorgverlof 
Je kunt meerdere keren per jaar kortdurend zorgverlof opnemen. Er geldt wel een maximum aantal 
uren per jaar. Dit is: 2x het aantal uren dat je normaal per week werkt. 
Stel: je werkt 24 uur per week, dan kan je per jaar in totaal 48 uur kortdurend zorgverlof opnemen.  
 
Hoe vraag je Kortdurend Zorgverlof aan? 
Kortdurend zorgverlof vraag je aan bij je werkgever.  
Behoudens dringende gevallen, doe dit ten minste 24 uur vantevoren (schriftelijk of mondeling). 
Ook dien je aan te geven waarom je zorgverlof nodig hebt.  
 
Mag de werkgever je verzoek om Kortdurend Zorgverlof weigeren? 
Als je zorgverlof aanvraagt, mag je werkgever weigeren. Hij moet daar echter wel goede argumenten 
voor hebben (zgn. zwaarwegend dienstbelang). Bijvoorbeeld dat de organisatie door jouw 
afwezigheid in ernstige problemen komt.  
Niet voor niets vraag jij zorgverlof aan.  
 
Als je zorgverlof eenmaal is begonnen, mag je werkgever dit niet meer stoppen.  
Je werkgever mag wel achteraf aan je vragen om bij terugkomst de reden tot verlof te bewijzen. Dit 
kan bijvoorbeeld door middel van een rekening van een doktersconsult of een afspraakbevestiging 
van een medisch onderzoek. 
 
Wat als er een conflict tussen jou en je leidinggevende ontstaat? 
Als er een conflict ontstaat over het toekennen van zorgverlof, schakel dan de vakbond in.  
In het uiterste geval kan de rechter uitspraak doen over de noodzaak van het verlof 
 
Langer zorgverlof nodig 
Dat kan onder bepaalde voorwaarden, maar dat is dan wel onbetaald. 
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