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Laga Newsflash
In welke gevallen mag (of moet) een
werknemer niet opgenomen
vakantiedagen of inhaalrust overdragen
naar het volgende jaar?

Op het einde van het jaar wordt een werkgever vaak
geconfronteerd met werknemers die niet alle vakantie- en
inhaalrustdagen hebben opgenomen.
Sommige werkgevers laten een (beperkte) overdracht toe,
anderen dan weer niet. Wat is wettelijk mogelijk?

Principiële verplichting tot opname van de
wettelijke vakantiedagen en feestdagen vóór 31
december
Wettelijke vakantiedagen moeten worden opgenomen in de
loop van het kalenderjaar en zijn niet overdraagbaar.
Een bediende die evenwel in de onmogelijkheid verkeerde om
zijn vakantie op te nemen (bijvoorbeeld door ziekte), kan de
niet-opgenomen vakantiedagen niet overdragen maar heeft
toch recht op betaling van het vakantiegeld.
Het principieel verbod op overdracht van vakantiedagen komt
bovendien in bepaalde omstandigheden onder druk te staan in
toepassing van Europese rechtspraak, bijvoorbeeld bij ziekte
tijdens vakantie.
Feestdagen worden opgenomen op de dag zelf, op de
eerstvolgende werkdag wanneer die op een zondag vallen of
op een ander moment zoals overeengekomen op

ondernemingsniveau. Ze moeten in ieder geval worden
opgenomen in de loop van het kalenderjaar.

ADV-dagen & inhaalrust: opname binnen de
referteperiode
ADV-dagen moeten op hun beurt proportioneel worden
opgenomen binnen de referteperiode (bijvoorbeeld binnen een
trimester of binnen een jaar), al naargelang ze worden
verdiend.
Inhaalrust is – behoudens een aantal uitzonderingen – vrij op
te nemen binnen de referteperiode waarin de wekelijkse
arbeidsduur moet worden gerespecteerd.

Extralegale vakantiedagen
Voor anciënniteitsverlof of andere extralegale
vakantiedagen op ondernemingsniveau kan bij gebrek aan
wettelijke of sectorale bepalingen wél worden overeenkomen
om een overdracht naar het volgende jaar of zelfs de volgende
jaren (bv. loopbaansparen) toe te staan.

Hoe kan Laga helpen?
Laga’s Employment, Pensions & Benefits team kan u bijstaan
bij het uitwerken van een doordacht afwezigheidsbeleid dat
conform is aan de huidige Belgische wetgeving.
Het onderstaande team is beschikbaar om u bij te staan bij
eventuele vragen of om u hierover verdere informatie te
bezorgen.
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