TER INFORMATIE
RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE
VAKANTIE EN VERLOF (HOOFDSTUK 5 CAO)

Artikel 634
1.

De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige
overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten
minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen
arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd.

2.

De werknemer die over een deel van een jaar recht op loon heeft gehad, verwerft over
dat deel aanspraak op vakantie die een evenredig gedeelte bedraagt van datgene
waarop hij recht zou hebben gehad als hij gedurende het gehele jaar recht had op loon
over de volledige overeengekomen arbeidsduur.

3.

Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe
bevoegd bestuursorgaan kan ten aanzien van werknemers wier arbeidsovereenkomst
eindigt nadat deze ten minste een maand heeft geduurd, van lid 2 worden afgeweken
in dier voege dat de aanspraak op vakantie wordt berekend over tijdvakken van een
maand.

Artikel 635
1.

In afwijking van artikel 634 verwerft de werknemer aanspraak op vakantie over het
tijdvak, gedurende hetwelk hij geen recht heeft op in geld vastgesteld loon, omdat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

hij, anders dan voor oefening en opleiding, als dienstplichtige is opgeroepen ter
vervulling van zijn militaire dienst of vervangende dienst;
hij vakantie als bedoeld in artikel 641 lid 3 geniet;
hij, met toestemming van de werkgever, deelneemt aan een bijeenkomst die
wordt georganiseerd door een vakvereniging waarvan hij lid is;
hij, anders dan ten gevolge van de omstandigheden, bedoeld in de leden 2 en 3,
tegen zijn wil niet in staat is om de overeengekomen arbeid te verrichten;
hij verlof als bedoeld in artikel 643 geniet;
hij verlof als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg
geniet.

2.

In afwijking van artikel 634 verwerft de vrouwelijke werknemer die wegens
zwangerschap of bevalling niet gedurende een geheel jaar aanspraak op loon verwerft,
over de volledige overeengekomen arbeidsduur aanspraak op vakantie over het tijdvak
dat zij recht heeft op een uitkering als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet
arbeid en zorg.

3.

In afwijking van artikel 634 verwerft de werknemer die wegens adoptieverlof of verlof
voor het opnemen van een pleegkind niet gedurende een geheel jaar aanspraak op loon
verwerft, over de volledige overeengekomen arbeidsduur aanspraak op vakantie over

het tijdvak dat hij recht heeft op een uitkering als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2,
van de Wet arbeid en zorg.
4.

De jeugdige werknemer verwerft aanspraak op vakantie over de tijd die hij besteedt
aan het volgen van het onderricht waartoe hij krachtens de wet door de werkgever in
de gelegenheid moet worden gesteld.

5.

Indien een aanspraak op vakantie is verworven die het in artikel 634 bedoelde
minimum te boven gaat, kan voorzover die aanspraak dat minimum te boven gaat, bij
schriftelijke overeenkomst van de leden 1 tot en met 4 worden afgeweken ten nadele
van de werknemer.

Toelichting bij artikel 7: 635 B.W.
Voor de goede toepassing van artikel 635 wordt er op gewezen dat dit artikel (beperking
opbouw vakantie bij ziekte) ook van toepassing is op werknemers die op therapie-basis
werkzaam zijn. Daar staat echter tegenover dat indien deze werknemer in die periode op
vakantie gaat geen dagen van zijn vakantietegoed mogen worden afgeschreven.

Artikel 640a
De aanspraak op het minimum, bedoeld in artikel 634, vervalt zes maanden na de laatste dag
van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat
tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Bij schriftelijke
overeenkomst kan ten gunste van de werknemer worden afgeweken van de termijn van zes
maanden, bedoeld in de eerste zin.

Artikel 642
Onverminderd artikel 640a verjaart een rechtsvordering tot toekenning van vakantie door
verloop van vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.

