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In deze interactieve  brochure vindt u informatie over de wijzigingen rondom uw vakantierechten per 1 januari 2016. Op de blauwe 
woorden en vlakken kunt u klikken voor meer informatie. Gebruik het scrollwiel of de pijltjestoets om naar de volgende pagina te gaan.

Waarom deze brochure?
Per 1 januari 2016 zijn de regels rondom uw vakantierechten gewijzigd. In het Sectoroverleg Rijk is afgesproken dat deze regels zoveel 
mogelijk moeten aansluiten bij wat daarover is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat de regels voor rijksambtenaren 
grotendeels gelijk zijn getrokken met de regels voor  het bedrijfsleven.

In deze interactieve brochure hebben we de belangrijkste wijzigingen rondom uw vakantierechten voor u op een rij gezet.
Had u aan het einde van 2015 nog vakantie-uren die u niet heeft opgenomen of verkocht? Dan geldt hiervoor een overgangsrecht.
Tot slot leest u hoe u in 2016 uw vakantie-uren kunt registreren in het P-Direktportaal.

Wat verandert er op 1 januari 2016? De belangrijkste wijzigingen rondom uw vakantierechten op een rij:

Inleiding

De wettelijke vakantie-uren die u op 
1 januari 2016 heeft ontvangen, kunt 
u opnemen in 2016 en 2017. Daarna 

vervallen ze.

U krijgt voortaan wettelijke en 
bovenwettelijke vakantie-uren. De totale 

omvang van uw vakantie-uren wijzigt 
daarbij niet.

De bovenwettelijke vakantie-uren die u 
op 1 januari 2016 heeft ontvangen, kunt 

u opnemen tot en met 31 december 2021. 
Daarna vervallen ze.

Sinds 1 januari 2016 blijft u ook  bij 
(langdurige) ziekte vakantie-uren 

opbouwen.

Er geldt een overgangsrecht voor de 
vakantie-uren die u in 2015 niet heeft 

gebruikt of verkocht. Deze kunt u 
opnemen tot en met 31 december 2020.

Neemt u tijdens uw ziekteperiode 
vakantie-uren op? Dan boekt u deze 

vakantie-uren af.



Wijzigingen rondom uw vakantierechten

U krijgt voortaan wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren
Uw totale aantal vakantie-uren wijzigt niet. Sinds 1 januari 2016 wordt binnen uw vakantie-uren wel onderscheid gemaakt tussen 
wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren. 

Heeft u een volledige werktijd van gemiddeld 36 uur per week?  Dan heeft u recht op 144 wettelijke vakantie-uren per jaar. Bij een 
andere gemiddelde werktijd per week wordt het aantal vakantie-uren waarop u recht heeft naar verhouding berekend. Zo nodig 
worden deze uren naar boven afgerond.

De vakantie-uren die u ontvangt boven het aantal van 144 zijn uw bovenwettelijke vakantie-uren. Voor rijksambtenaren geldt dat het 
verschil tussen 165,6 en 144 (oftewel 21,6) vakantie-uren de bovenwettelijke vakantie-uren zijn.

Bent u 45 jaar of ouder en maakt u geen gebruik van de PAS-regeling? Dan heeft u ook recht op (bovenwettelijke) leeftijdsuren. Zo 
nodig worden deze uren naar boven afgerond.

Uw vakantie-uren krijgen een vervaltermijn
In het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het 
Reglement Dienst Buitenlandse Zaken (RDBZ) wordt voor het 
jaar 2016 en volgende jaren  een vervaltermijn opgenomen voor 
wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren. De vervaltermijn 
begint na het kalenderjaar waarin de vakantie-uren zijn 
opgebouwd. De vervaltermijn voor de wettelijke vakantie-uren is 
1 jaar en voor bovenwettelijke vakantie-uren 5 jaar.

Dit betekent voor 2016 dat u de wettelijke vakantie-uren die u 
ontvangt op 1 januari 2016, kunt opnemen in 2016 en 2017. Daarna 
vervallen ze. Uw bovenwettelijke vakantie-uren die u ontvangt 
op 1 januari 2016 kunt u opnemen tot en met 31 december 2021. 
Daarna vervallen ze.



Restant vakantie-uren 2015
Er geldt een overgangsrecht  voor de vakantie-uren die in 
2015 niet zijn gebruikt of verkocht. Deze kunt u opnemen tot 
en met 31 december 2020. Daarna vervallen ze.

Welke uren als eerste vervallen
Elk jaar ontvangen u en uw manager ongeveer 3 maanden 
voor het eind van het jaar een bericht van P-Direkt. In dit 
bericht staat aangegeven welke uren na 31 december van 
dat jaar komen te vervallen.

Verkopen van vakantie-uren
Wettelijke vakantie-uren kunt u niet verkopen, 
bovenwettelijke wel. Dit geldt ook voor deelnemers aan de 
PAS-regeling.

U mag ieder jaar uw bovenwettelijke vakantie-uren 
verkopen (dus inclusief  eventuele leeftijdsuren). Per uur 
vakantie dat u verkoopt, heeft u recht op een uur salaris.

U vertrekt bij de sector Rijk
Als u vertrekt bij de sector Rijk krijgt u een vergoeding voor 
uw niet-gebruikte of niet-verkochte vakantie-uren. Hieraan 
is geen maximum  meer verbonden. 

U gaat ergens anders binnen het Rijk aan de slag
Gaat u bij een andere organisatie binnen de sector Rijk 
werken? Dan neemt u uw vakantie-uren gewoon mee.



Vakantie en (langdurig) ziek zijn
Sinds 1 januari 2016 blijft u ook bij (langdurige) ziekte vakantie-uren opbouwen. Als u ziek bent en daardoor niet kunt werken, 
wordt van u verwacht dat u zich ervoor inzet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Dit wordt re-integratieverplichting 
genoemd. Wilt u ook tijdens uw re-integratie vrije tijd? Dan kunt u daarvoor vakantie-uren opnemen. Neemt u dus tijdens uw 
ziekteperiode vakantie-uren op? Dan moet u deze voortaan afboeken van uw vakantie-uren in het P-Direktportaal. Heeft u tijdens 
uw ziekteperiode geen beschikking over het P-Direktportaal? Gebruik dan de P-Direkt app of neem contact op met uw manager. Uw 
manager geeft P-Direkt dan opdracht uw vakantie-uren af te boeken.

Voorbeeld
•	 u bent (gedeeltelijk) ziek
•	 u wilt een week vakantie-uren opnemen, waardoor u in die week niet aan uw re-integratieverplichtingen hoeft te voldoen
•	 u heeft een aanstelling van gemiddeld 36 uur en een werktijdregeling van 5x8 uur met opbouw van compensatie-uren

g   Bent u minder dan 29 dagen (gedeeltelijk) ziek? Dan moet u 40 vakantie-uren afboeken.
g   Bent u langer dan 28 dagen (gedeeltelijk) ziek zodat u geen compensatie-uren meer opbouwt? Dan boekt u 36 vakantie-uren af.

Heeft u een werktijdregeling zonder compensatie-uren? U werkt bijvoorbeeld wekelijks 4 x 9 uur en u wilt een week vakantie-uren opnemen? 
Dan boekt u altijd 36 uur af.

Langdurig ernstig ziek en geen vakantie kunnen opnemen?
Was u langdurig ernstig ziek, waardoor het niet mogelijk was om te re-integreren? Kon u daardoor uw wettelijke vakantie-uren niet 
opnemen? Dan kunnen die wettelijke vakantie-uren uit het jaar dat u ziek was een vervaltermijn van 5 jaar krijgen. Uw werkgever 
beslist hierover. 

Voorbeeld
De wettelijke vakantie-uren van 2016 heeft u niet kunnen opnemen in 2016 en 2017, bijvoorbeeld omdat u wordt verpleegd in een 
zorginstelling. Uw werkgever beslist dan dat uw wettelijke uren van 2016 worden behouden tot en met 31 december 2021.

Ziek worden tijdens vakantie
Als u tijdens uw vakantie ziek wordt en uw vakantie wilt stopzetten, meldt u dit aan uw manager. Op dat moment stopt de opname 
van vakantie-uren en krijgt u ziekteverlof. Uw manager kan u vragen aan te tonen dat u ziek was. Als u uw vakantie niet stopzet, dan 
heeft u ook niet de re-integratieverplichtingen die u tijdens ziekteverlof wel heeft.



Overgangsrecht vakantie-uren 2015

De regels rondom uw vakantie-uren zijn per 1 januari 2016 gewijzigd. Ook is er een overgangsrecht voor de vakantie-uren die u op 31 
december 2015 niet heeft opgenomen of verkocht. Die uren krijgen een vervaltermijn van 5 jaar en vervallen na 31 december 2020.

Vanwege het overgangsrecht was het niet nodig om toestemming van uw manager te hebben om meer dan 58 vakantie-uren (plus 
leeftijdsuren) mee te nemen.

Naast de mogelijkheid om de jaarlijkse bovenwettelijke uren te verkopen, kunt u de komende 5 jaar per kalenderjaar ook 
maximaal 22 vakantie-uren verkopen die u heeft meegenomen uit 2015. Dit aantal geldt bij een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur 
per week. Geldt voor  u een andere arbeidsduur, dan wordt het aantal vakantie-uren dat u mag verkopen naar verhouding berekend.

Heeft u met uw manager afspraken gemaakt over het afbouwen van een verlofstuwmeer?  Dan blijven deze afspraken gewoon 
gelden.

Samengevat

Niet-gebruikte vakantie-
uren gaan zonder maximum 

over naar 2016 en zijn in 
het P-Direktportaal apart 

zichtbaar gemaakt.

U krijgt tot en met
31 december 2020 de tijd om 

deze vakantie-uren op te 
nemen, daarna vervallen

deze uren.

Tot en met 31 december 2020 
kunt u jaarlijks maximaal 

22 van deze vakantie-uren 
verkopen.

2020 €



Hoe registreert u in 2016 vakantie-uren in het P-Direktportaal?

U kunt uw vakantie-uren gewoon inboeken in het P-Direktportaal of de app, zoals u dat gewend bent. Een verschil is wel, dat u door 
eerder genoemde veranderingen meer soorten vakantie-uren krijgt. U moet zelf aangeven van welke soort vakantie-uren u wilt 
afboeken. Het P-Direktportaal geeft u in 2016 twee mogelijkheden:

Kiest u voor optie 1? Dan worden automatisch de uren die het eerste vervallen als eerste afgeschreven. Die uren worden als volgt 
afgeschreven:

U schrijft uw uren af van uw wettelijke en 
bovenwettelijke vakantie-uren.1 U schrijft uw uren af van uw meegenomen 

vakantie-uren uit 2015 (indien van toepassing).2

in 2016

na
2016

de wettelijke uren van 2016 

als de wettelijke vakantie-uren zijn opgebruikt, de bovenwettelijke uren van 2016

de wettelijke vakantie-uren van vorig jaar

de bovenwettelijke vakantie-uren van 5 jaar geleden

de wettelijke vakantie-uren huidig jaar

de bovenwettelijke vakantie-uren van 4 jaar geleden

de bovenwettelijke vakantie-uren van 3 jaar geleden

de bovenwettelijke vakantie-uren van 2 jaar geleden

de bovenwettelijke vakantie-uren van 1 jaar geleden

de bovenwettelijke vakantie-uren van het huidige jaar



De brochure is zo zorgvuldig mogelijk bij het verstrekken van correcte en actuele informatie aan de gebruikers. Desondanks kan het zo zijn dat 
de informatie niet in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom staan wij open voor opmerkingen of ideeën van uw kant.

Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u toch verkeerde informatie tegen?
Laat het ons weten via gebruikerscommunicatie@p-direkt.minbzk.nl.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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