
  

Verlofuren 

 

Bij de Europese verlofwet, de CAO woondiensten en onze manier van werken passen goede 

afspraken over hoe wij om gaan met verlofuren. De wettelijke regels en afspraken hebben betrekking 

op het aantal verlofuren waarop je recht hebt, op verjaringstermijnen van het verkregen verlof, opbouw 

en herrekening van verlofrechten bij ziekte. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

wettelijke, bovenwettelijke en overige verlofuren.  

De opbouw van roostervrije uren is een Woonbedrijf eigen regeling die niet wettelijk of in de CAO 

Woondiensten geregeld is. Om hierover duidelijkheid te verschaffen zijn de volgende spelregels van 

toepassing.  

 

Verlofrechten 

Welke verlofrechten hebben medewerkers en wat is hiervoor van toepassing: 

 Alle medewerkers die in dienst komen van Woonbedrijf hebben, bij een fulltime 

arbeidsovereenkomst (36 uur per week), recht op 189,8 verlof uren per jaar. Voor parttime 

medewerkers wordt het recht na rato berekend.                                                                                       

Voor medewerkers die vóór 1 januari 2012 in dienst zijn gekomen en die sinds 2012 50 jaar of 

ouder zijn geldt onderstaande overgangsregeling: 

Geboren tussen 1/1 1958 en 31/12 1962 194,4 uur verlof 

Geboren tussen 1/1 1953 en 31/12 1957 201,6 uur verlof  

Geboren tussen 1/1 1948 en 31/12 1952 208,8 uur verlof. Het jaarlijks aantal 

verlofuren blijft gelijk tot aan het moment waarop de medewerker gebruikt gaat maken 

van de (flex)pensioenregeling. Naast boven genoemde aantal verlofuren krijgt een 

medewerker in salarisschaal K en hoger 28,8 uur verlof extra.  

 Voor wettelijke verlofuren (4x de overeengekomen arbeidsduur per week voor een fulltime 

medewerker 4 x 36 = 144uur) geldt dat de verjaringstermijn op 1½ kalenderjaar gesteld is.  

 Voor bovenwettelijke verlofuren (het totaal verlof minus de wettelijke verlofuren, voor een 

fulltime medewerker, in dienst gekomen na 1 januari 2012, is dit 189,8 – 144 = 45,8 uur) geldt 

dat de verjaringstermijn 5 jaar blijft.                                                                                                 

Voor fulltime medewerkers die in de overgangsregeling vallen en/of een functie hebben in 

salarisschaal K of hoger geldt het totaal aantal verlof uren – 144 = het aantal bovenwettelijke 

uren.  

 De roostervrije uren, alleen van toepassing voor medewerkers met een fulltime 

arbeidsovereenkomst die 40 uur per week werken, worden per jaar opgebouwd en moeten 

worden opgenomen in het jaar waarin ze worden verkregen. Niet opgenomen roostervrije uren 

vervallen aan het einde van het jaar.  

 De op basis van het cafetariasysteem aangekochte extra verlofuren moeten worden 

opgenomen in het jaar dat ze worden aangekocht. Het maximaal aantal, na toestemming van 

de leidinggevende, aan te kopen verlofuren bedraagt 4 x de overeengekomen arbeidstijd per 

week. In het ESS registratiesysteem worden deze aangekochte uren als cafetaria uren apart 

vermeld, zodat zichtbaar blijft hoeveel uren je hebt bijgekocht. 



  

 De op basis van het loopbaanbudget aangekochte extra uren, verjaren, conform artikel 10.9.6 

van de CAO, na een termijn van 5 jaar. In het ESS registratiesysteem worden deze onder LBB 

uren apart vermeld, zodat je kunt zien hoeveel uren je hebt gekocht. 

 Als je aanspraak wilt maken op buitengewoon verlof (artikel 8 van de CAO Woondiensten) 

meld je dit bij je leidinggevende. Deze uren worden niet in ESS geboekt. Noodzakelijk bezoek 

aan artsen e.d. wordt daar waar mogelijk op een ander tijdstip gepland dan in werktijd.  

 

Correctie op de toegekende verlofrechten verloopt als volgt:  

 De opbouw van wettelijke verlofuren loopt tijdens ziekte door, ook al ben je langer ziek dan 6 

maanden. 

 De opbouw van bovenwettelijke verlofrechten is in geval van ziekte alleen van toepassing op 

de eerste 6 maanden van de ziekteperiode. 

 De opbouw van roostervrije verlofrechten stopt na 2 weken ziekte.  Je gaat pas weer 

roostervrij verlof opbouwen op het moment dat je voor 100% hersteld bent of als je op arbeid 

therapeutische basis weer 100% (40 uur per week) werkzaam bent. Let op jouw 

leidinggevende dient 100% werken op arbeid therapeutische basis wel apart door te geven 

aan de salarisadministratie.  

 

Bij het aanvragen van verlof moet je in ESS aangeven welke soort verlof je aanvraagt. Als aan het 

einde van het jaar nog verlofrechten over zijn, worden deze, met uitzondering van de roostervrije uren 

die komen te vervallen, automatisch overgeheveld naar het volgende jaar. Per 1 juli van het lopende 

jaar vervallen de uit het voorgaande jaar overgehevelde, niet opgenomen, wettelijke verlofuren. 

 

Wanneer moet er een verlofdag worden opgenomen: 

 Als je in één week niet de minimale werkuren werkt, die voor jouw van toepassing zijn 

(arbeidstijden). 

 Als er sprake is van een door Woonbedrijf vastgestelde collectieve verlofdag.  

 Als je meerdere opeenvolgende dagen afwezig bent. In deze geldt dat afwezigheid 

onderbroken door een weekend, wordt gezien als meerdere opeenvolgende dagen.  

 Als je ziek bent en je wordt met toestemming van de bedrijfsarts en de leidinggevende 

gevrijwaard van re-integratie verplichtingen. M.a.w. je krijgt de mogelijkheid om “vakantie te 

genieten”.  

 Als je in het kader van arbeidstherapie werkt en je wilt een dag verlof. 

Wat is er nog meer mogelijk met de verlofuren: 

 De wettelijke verlofuren kunnen alleen worden opgenomen. Deze kunnen niet worden 

aangewend om ze in te zetten in het cafetaria systeem. De wettelijke verlofuren worden 

tijdens het dienstverband nooit uitbetaald.  

 De bovenwettelijke uren, die aan het begin van een kalenderjaar worden toegekend (dus niet 

de restanten van het afgelopen jaar), kunnen worden ingezet in het cafetariasysteem. M.a.w. 

ze kunnen in het jaar van toekenning, op elk door de medewerker gewenst moment, worden 

verkocht of worden ingezet voor in het cafetariasysteem opgenomen doelen. Als je kiest voor 

de uitbetaling van de bovenwettelijke verlofuren kun je aangeven of je de betaling in eens of in 

termijnen wilt ontvangen. De laatste termijn is uiterlijk de maand december.   



  

 De extra uren aangekocht via het loopbaanbudget, kunnen alleen worden opgenomen. Voor 

deze uren zijn de artikelen 10.9.6 en 10.9.7 van CAO van toepassing. 

 De roostervrije uren kunnen, net als de wettelijke verlofuren, alleen worden opgenomen let 

wel op de kortere verjaringstermijn. 

 De extra aangekochte verlofuren, zowel via het loopbaanbudget als via het cafetariasysteem, 

kunnen niet meer terug worden verkocht aan Woonbedrijf.  

 Heb je aan het einde van het dienstverband nog (wettelijke en/of bovenwettelijke) verlofuren 

over, dan wordt de loonwaarde van dit saldo wel uitbetaald. Als jij dit wenst krijg je van 

Woonbedrijf aan het einde van het dienstverband een verklaring waarin wordt aangeven wat 

het saldo niet opgenomen verlofuren per datum uit dienst is.  

 

Wat kost het bijkopen van extra uren: 

 De kosten voor een verlof uur zijn gelijk aan het bruto uurloon per 1 januari van het jaar van 

aankoop.  
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