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Bovenwettelijke Verlofuren 

Verlofbudget  

 

• Heb je een voltijdbaan? Dan heb je recht op 66 uur extra 

vakantieverlof per kalenderjaar. Dit is het bovenwettelijk 

vakantieverlof. Samen met de 144 uur wettelijk vakantieverlof is 

het totale vakantieverlof voor jou dan 210 uur.   

 

• Werk je minder dan 36 uur dan deel je 144 door 36 en vermenigvuldig 

je dit met het aantal uren dat jij per week werkt. Zo weet je dan 

op hoeveel uren verlof je voor een heel jaar recht hebt. 

• Werk je minder dan 36 uur dan deel je 66 door 36 en vermenigvuldig 

je dit met het aantal uren dat jij per week werkt. Zo weet je dan 

op hoeveel uren bovenwettelijk verlof je (per jaar) recht hebt 

 

Conform Cao moet je in Januari bepalen wat je met je bovenwettelijk 

verlof uren wil doen. Zo weet directie wat te verwachten en/of te 

regelen. Je kunt kiezen uit meerdere mogelijkheden.  

 

Graag de Ja omcirkelen en het aantal uren invullen wat jij wilt en 

daarna het formulier inleveren bij je locatiemanager.  

 

Let op: Je kunt het totaal aantal uren waar je recht op hebt verdelen 

over meerdere mogelijkheden  

 

Let op: Het is de eigen verantwoordelijkheid om elk jaar het formulier 

voor 15 februari in te leveren. Als het formulier niet tijdig door 

Janneke is ontvangen wordt er automatisch vanuit gegaan dat 

bovenwettelijke verlof uren voor verlof gedurende het kalender jaar 

worden gebruikt en maximaal in totaal 16 uur wordt meegenomen naar het 

volgend kalenderjaar. 
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Bovenwettelijke Verlofuren 

Je kan de bovenwettelijk verlofuren gebruiken voor verlof dit 

kalenderjaar en het volgende kalenderjaar. 

>> JA, IK WIL _________ (max 66 uur) van mijn bovenwettelijke uren 

gebruiken voor vrije tijd/verlof in dit kalenderjaar. 

>> JA, IK WIL _________ (max 16 uur, of in overleg meer) van mijn 

bovenwettelijke uren meenemen naar het volgende kalenderjaar.  

Je kan deze verlofuren aan het einde van het kalenderjaar toevoegen 

aan haar levensfasebudget. Je mag maximaal 66 verlofuren toevoegen. 

Deze uren worden in geld toegevoegd aan het levensfasebudget en bijv. 

gebruiken voor seniorenverlof en/of ouderschapsverlof.  

>> JA, IK WIL _________ (max 66 uur) van mijn bovenwettelijke uren 

toevoegen aan mijn levensfasebudget. 

Je kan deze verlofuren laten uitbetalen. Je krijgt voor de verlofuren 

dan het uur salaris dat op dat moment geldt.  

>> JA, IK WIL _________ (max 66 uur) van mijn bovenwettelijke uren 

laten uitbetalen in de maand December. Dit verzoek zal worden 

beoordeeld en moeten worden goedgekeurd door directie.  

Extra: Je bent het jaar geëindigd met plus-uren. Je mag deze uren aan 

je levensfasebudget toevoegen of in het volgende kalenderjaar 

gebruiken voor vrije tijd/verlof. 

>> JA, IK WIL _________  mijn plusuren van het afgelopen kalenderjaar 

toevoegen aan mijn levensfasebudget. 

>  JA, IK WIL _________ mijn plusuren gebruiken voor vrije tijd/verlof 

voor het volgende kalenderjaar 

 

Naam Werknemer  _____________________________________________ 

Werkt per week uren _____________________________________________ 

Datum aanvraag  _____________________________________________ 

Akkoord Werkgever  _____________________________________________ 


