
 

 

Geachte relatie, 
 
Corona: Hoe zit het met vakantiegeld en vakantiedagen? 
 
Omdat dit een uitzonderlijke periode is, willen wij u met deze extra nieuwsbrief informeren over uw 
mogelijkheden met betrekking tot de uitbetaling van het vakantiegeld en de opname van de vakantie- 
dagen door uw medewerkers.  
 
1. Vakantiegeld op een later moment uitbetalen 
2. Het verplicht op laten nemen van vakantiedagen 
3. Het opnemen van ADV-uren 
4. Het intrekken van een goedgekeurde vakantie 
5. Moet een medewerker vakantiedagen opnemen als een huisgenoot ziek is? 
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1. Vakantiegeld op een later moment uitbetalen 
In mei en/of juni betalen de meeste werkgevers het vakantiegeld. Wanneer u door de coronacrisis in 
financiële problemen bent gekomen, kunt u ervoor kiezen om het vakantiegeld later of in termijnen te 
betalen. De betreffende medewerkers dienen hier mee akkoord te gaan. Wij adviseren u dit schriftelijk 
vast te leggen. Hierdoor zal er in de toekomst geen verwarring over kunnen ontstaan.  

2. Het verplicht op laten nemen van vakantiedagen  
Het verplicht vakantiedagen op te laten nemen is niet toegestaan. Vakantiedagen kunnen uitsluitend 
in overleg opgenomen worden. U kunt uw medewerkers uiteraard wel verzoeken om vakantiedagen 
op te nemen, maar de uiteindelijke keuze blijft die van de medewerkers.  

3. Het opnemen van ADV-uren 
Op de ADV-uren is de vakantiewetgeving niet van toepassing. Tenzij er in een cao of de 
arbeidsovereenkomst van de medewerkers andere afspraken zijn gemaakt, kunt u als werkgever 
bepalen wanneer de ADV-uren worden opgenomen.  

4. Het intrekken van een goedgekeurde vakantie 
Wanneer de vakantie van uw medewerkers door de coronacrisis wordt geannuleerd, kunnen uw 
medewerkers hun ingediende, en al goedgekeurde, vakantie niet zonder overleg intrekken. U kunt 
hierover afspraken maken met uw medewerkers. Het is immers niet wenselijk dat het merendeel van 
uw medewerkers gelijktijdig verlof opneemt, wanneer bij u de werkzaamheden weer toenemen. Ook 
het meenemen van veel uren naar het volgende jaar is niet wenselijk. 

5. Moet een medewerker vakantiedagen opnemen als een huisgenoot ziek is?  
Als een huisgenoot van een van uw medewerkers symptomen heeft van het coronavirus, dient uw 
medewerker eveneens uit voorzorg thuis te blijven. Hierbij kunt u uw medewerker niet verplichten om 
vakantiedagen op te nemen. In deze situatie dient u met uw medewerker te overleggen of zijn/haar 
werkzaamheden eventueel vanuit huis gedaan kunnen worden. Wanneer dit niet mogelijk is, dient u 
het salaris van uw medewerker gewoon door te betalen.  
Als de huisgenoot van uw medewerker geen corona heeft, kan er, wanneer het een kind betreft, 
eventueel ook calamiteitenverlof ingezet worden om de eerste opvang te regelen, of kan er kort- of 
langdurend zorgverlof ingezet worden.  

 
Wanneer u over bovenstaande onderwerpen meer informatie wilt ontvangen of wanneer u denkt 
hiervoor in aanmerking te komen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 



 

 

 

 

Marga Sylvia 

 


