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M. Koster1

Opname en vervallen vakantiedagen; pro activiteit 
werkgever vereist

ArbeidsRecht 2019/9

Op 6 november 2018 wees het HvJ EU (‘HvJ’) twee 
interessante arresten2 over het verval van vakan-
tiedagen. De werkgever heeft een (actieve) infor-
matie- c.q. zorgverplichting richting de werknemer 
die erop gericht moet zijn om hem in staat te stellen 
vakantie op te nemen. Komt de werkgever deze ver-
plichting niet na, dan vervallen de wettelijke vakan-
tiedagen niet conform art. 7:640a BW en is het maar 
de vraag of deze dagen op enig moment zullen ver-
jaren (art. 7:642 BW). Verder oordeelde het HvJ in het 
Max-Plack-Gesellschaft-arrest3 en het op diezelfde 
dag gewezen arrest in de gevoegde zaken van Bauer 
en Wilmeroth4 dat een werknemer in een procedure 
tegen zijn werkgever een rechtstreeks beroep kan 
doen op art. 31 lid 2 Handvest Grondrechten EU (‘het 
Handvest’) indien een nationale bepaling daarmee 
in strijd is: de nationale rechter dient deze nationale 
bepaling in dat geval buiten toepassing te laten. De 
auteur bespreekt in dit artikel de gevolgen van de ar-
resten van het HvJ, waarbij ook kort aandacht wordt 
besteed aan de stand van zaken omtrent de waarde 
van een uit te betalen vakantiedag. 

1. Juridisch kader

1.1 Recht op vakantie en uitbetaling daarvan
Uitvoering van de Nederlandse vakantiewetgeving dient in 
overeenstemming te zijn met de door Richtlijn 2003/88 (de 
‘Richtlijn’) gestelde grenzen. Het recht op jaarlijkse vakan-
tie met behoud van loon is een ‘bijzonder belangrijk begin-
sel van sociaal recht van de Unie’.5 Dit recht is bovendien 
neergelegd in art. 31 lid 2 Handvest waaraan art. 6 lid 1 
van het Verdrag van de Europese Unie dezelfde juridische 
waarde toekent als aan Verdragen.6 Het ontstaan van het 
recht op vakantie met behoud van loon mag dan ook niet 
van enige voorwaarde afhankelijk worden gemaakt.7 Va-
kantie en het behoud van loon zijn ‘twee aspecten van één 

1 Mevr. mr. M. Koster is advocaat bij Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V. 
te Rotterdam. Zij dankt mevr. mr. Y.Z. Batenburg, legal assistant, voor haar 
ondersteuning bij het schrijven van dit artikel.

2 HvJ EU 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:872, JAR 2018/317 (Kreuziger) en 
HvJ EU 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:874, JAR 2018-318 (Max-Planck 
Gesellschaft), m.nt. H.J. Funke.

3 HvJ EU 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:874, JAR 2018-318 (Max-Planck 
Gesellschaft), m.nt. H.J. Funke.

4 HvJ EU 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:871, JAR 2018-316 (Bauer en 
Wilmeroth).

5 HvJ EU 12 juni 2014, ECLI:EU:C:2014:1755, JAR 2014/179 (Bollacke), punt 15, 
m.nt. H.J. Funke en HvJ EU 30 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:502, JAR 2016/198 
(Sobczyszyn), punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak, m.nt. H.J. Funke. 

6 HvJ EU 30 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:502, JAR 2016/198 (Sobczyszyn), punt 
20 en aldaar aangehaalde rechtspraak, m.nt. H.J. Funke.

7 HvJ EG 20 januari 2009, ECLI:EU:C:2009:18, JAR 2009/58 (Schultz-Hoff), 
punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak, m.nt. M.S.A. Vegter.

recht’.8 Vakantie beoogt enerzijds de werknemer in staat te 
stellen uit te rusten van de hem opgelegde taken en ander-
zijds de werknemer te laten beschikken over een periode 
van ontspanning en vrije tijd.9 De loondoorbetaling heeft 
tot doel de werknemer tijdens zijn vakantie in een situatie 
te plaatsen die qua beloning vergelijkbaar is met de situa-
tie tijdens gewerkte perioden.10 Indien het dienstverband 
is beëindigd en de werknemer op de einddatum nog be-
schikt over een saldo aan opgebouwde maar niet opgeno-
men vakantiedagen, heeft de werknemer in plaats daarvan 
recht op een financiële vergoeding. Dit is ook het geval bij 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door het overlij-
den van de werknemer of in verband met pensionering.11 
Het recht op uitbetaling van vakantiedagen aan het einde 
van de arbeidsovereenkomst ziet volgens het HvJ12 alleen 
op de wettelijke vakantiedagen.13 Om in het belang van een 
doeltreffende bescherming van veiligheid en gezondheid te 
verzekeren dat de werknemer daadwerkelijk ‘rust kan ge-
nieten’, mogen wettelijke vakantiedagen (viermaal de over-
eengekomen arbeidsduur per week) tijdens het dienstver-
band niet worden uitbetaald.14

De vergoeding voor niet genoten vakantiedagen conform 
art. 7:641 lid 1 BW moet gelijk zijn aan het bedrag van het 
loon over het tijdvak gelijk aan de nog openstaande vakan-
tie (art. 7:639 lid 1 BW). Onder het ‘vakantieloon’ valt het 
normale (of gebruikelijke) loon in de zin van art. 7:610 BW, 
oftewel de vergoeding die door de werkgever aan de werk-
nemer verschuldigd is ter zake van de bedongen arbeid.15 
In de rechtspraak wordt over het algemeen aangenomen 

8 HvJ EU 22 mei 2014, C-539/12, ECLI:EU:C:2014:351 (Lock), punt 17, m.nt. A. 
van Zanten-Baris en HvJ EU 29 november 2017, ECLI:EU:C:2017:914, (King), 
punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak, m.nt. H.J. Funke.

9 HvJ EU 20 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:576, JAR 2016/215 (Mascheck), punt 34 
en aldaar aangehaalde rechtspraak, m.nt. M. Bruins. 

10 HvJ EU 22 mei 2014, C-539/12, ECLI:EU:C:2014:351 (Lock), punt 17, m.nt. A. 
van Zanten-Baris en HvJ EU 29 november 2017, ECLI:EU:C:2017:914, (King), 
punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak, m.nt. H.J. Funke.

11 HvJ EU 12 juni 2014, ECLI:EU:C:2014:1755, JAR 2014/179 (Bollacke), punten 
23-29, m.nt. H.J. Funke, HvJ EU 20 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:576, JAR 
2016/215 (Mascheck), punt 27-29, m.nt. M. Bruins en HvJ EU 6 november 
2018, ECLI:EU:C:2018:871, JAR 2018/316 (Bauer en Wilmeroth).

12 HvJ EU 3 mei 2012, ECLI:EU:C:2012:264, JAR 2012/154 (Neidel), punt 37.
13 Hoewel de rechtspraak van het HvJ ziet op de wettelijke minimum vakan-

tie dient niet uit het oog te worden verloren dat de Nederlandse vakan-
tiewetgeving van toepassing is op alle vakantiedagen, wettelijk of boven-
wettelijk, zie Kamerstukken II 1997/98, 26079, 3, p. 1. Dit is alleen anders 
indien het extra verlof niet onder de noemer van vakantie is toegekend 
en de wettelijke vakantieregeling om die reden toepassing mist, bijvoor-
beeld in het geval van ADV-dagen, zie bijvoorbeeld HR 28 april 2000, JAR 
2000/121; NJ 2000/582, m.nt. P.A. Stein. Wettelijke en bovenwettelijke va-
kantiedagen dienen gelijk beloond te worden, zie A.R. Houweling in zijn 
annotatie bij Gerechtshof Den Haag 13 september 2016, AR 2016-1031.

14 HvJ EG 16 maart 2006, ECLI:EU:C:2006:177, JAR 2006/84 (Robinson-Steele), 
punt 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

15 Zie voor een uitgebreide analyse A.M. Merks, ‘De reikwijdte van het loon-
begrip over vakantiedagen’, ArbeidsRecht 2015/38 en M. Hurks, ‘De waarde 
van een vakantiedag: een overzicht’, TAP 2018/160.
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dat dit mede behelst vakantietoeslag16, onregelmatigheids-
toeslag (waaronder avond-, nacht- en weekendtoeslag)17, 
ploegentoeslag18, overwerkvergoeding (tenzij incidenteel), 
provisie19, gratificatie (mits verschuldigd), winstdeling20, 
bonus wanneer deze (in ieder geval deels) afhankelijk is 
van het verrichten van werkzaamheden en structureel 
wordt uitbetaald21 en vaste eindejaarsuitkering/dertiende 
maand.22 Onder het vakantieloon vallen niet vergoedin-
gen van incidentele aard of bijkomende kosten waaronder 
de kostenvergoeding die verband houdt met de aanspraak 
op en het bezit van een leaseauto.23 Ten aanzien van het 
werkgeversdeel pensioenpremie bestaat niet langer een 
eenduidige lijn in de rechtspraak. Aanvankelijk werd vrij-
wel standaard geoordeeld dat het werkgeversdeel van de 
pensioenpremie wel tot het vakantieloon behoorde.24 Het 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden25 oordeelde echter vrij 
recent dat het werkgeversdeel pensioenpremie niet tot 
het vakantieloon behoort. De premie staat niet in verband 
met het al dan niet verrichten van werkzaamheden door de 
werknemer, maar veeleer met het bestaan van de arbeids-
overeenkomst als zodanig en dient daarom niet te worden 
meegenomen in de berekening van het vakantieloon. Ook 
de Kantonrechter Rotterdam26 oordeelde inmiddels dat het 
werkgeversdeel pensioenpremie niet tot het vakantieloon 
behoort.

1.2 Verval/verjaring vakantie
Verval (of verjaring) van vakantieaanspraken wanneer deze 
niet tijdig, binnen een redelijke overdrachtsperiode na het 
jaar waarin deze zijn opgebouwd (de zogenaamde referen-
tieperiode) worden opgenomen, is toegestaan. Daarbij dient 
de overdrachtsperiode de duur van de referentieperiode 
waarvoor zij wordt toegekend (in Nederland 12 maanden), 
wezenlijk te overschrijden. Op grond van art. 9 lid 1 ILO-
verdrag 132 bedraagt de maximum overdrachtsperiode 18 
maanden. In het arrest KHS/Schulte27– dat ziet op een ar-

16 Ktr. Rotterdam 16 december 1992, JAR 1993/24, r.o. 6.5 en Ktr. Rotterdam 
7 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:3470, JAR 2014/185, r.o. 5.13.

17 Ktr. Assen 17 augustus 2016, ECLI:NL:RBNNE:2016:3813; JAR 2016/221, r.o. 4.2,
m.nt. A.M. Helstone,Hof Den Haag 13 september 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2587;
JAR 2016/246, r.o. 2.11, m.nt. A.M. Helstone, Hof ’s-Hertogenbosch 14 maart 
2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1003, r.o. 6.9 en Hof ’s-Hertogenbosch 20 maart 
2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1175, JAR 2018/89, r.o. 3.13-3.15.

18 Hof ’s-Hertogenbosch 3 mei 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ4133, r.o. 4.4.2.
19 HvJ EU 22 mei 2014, C-539/12, ECLI:EU:C:2014:351 (Lock), punten 32 en 33, 

m.nt. A. van Zanten-Baris.
20 Hof Arnhem-Leeuwarden 7 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7137, JAR 

2018/238, r.o. 5.8.
21 Ktr. Amsterdam 29 juni 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BX1486; JAR 

2012/195, r.o. 11, m.nt. H.J. Funke, Ktr. Alkmaar 13 oktober 2016, 
ECLI:NL:RBNHO:2016:9871, r.o. 5.1 en Hof Arnhem-Leeuwarden 7 augus-
tus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7137.

22 Ktr. Rotterdam 16 december 1992, JAR 1993/24, r.o. 6.5. en Hof ’s-Herto-
genbosch 11 augustus 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3181.

23 Ktr. Rotterdam 20 augustus 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7074, r.o. 5.5.4.
24 Zie bijvoorbeeld Hof Den Haag, 28 januari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:72, 

r.o. 6.5.
25 Hof Arnhem-Leeuwarden, 7 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7137, 

r.o. 5.14-5.16.
26 Ktr. Rotterdam 20 augustus 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:7074, r.o. 5.5.3.
27 HvJ EU 22 november 2011, ECLI:EU:C:2011:761, JAR 2012/19 (KHS/Schulte), 

m.nt. J. Dop en A.G. Veldman, ‘Verval vakantierechten bij langdurige ar-
beidsongeschiktheid’, TRA 2012/41. 

beidsongeschikte werknemer die niet in staat was geweest 
vakantie op te nemen – oordeelde het HvJ een overdrachts-
periode van 15 maanden (bij een referentieperiode van 12 
maanden) geoorloofd.
Art. 7:640a BW bepaalt dat de aanspraak op de wettelijke 
vakantiedagen vervalt zes maanden na de laatste dag van 
het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven. Hoe-
wel de lengte van de Nederlandse vervaltermijn niet vol-
doet aan de eis uit KHS/Schulte, is het artikel daarmee niet 
in strijd. Voor situaties waarin de werknemer niet in staat 
is geweest de wettelijke vakantiedagen op te nemen geldt 
namelijk de verjaringstermijn van art. 7:642 BW: vijf jaar 
na de laatste dag van het jaar waarin de aanspraak is ont-
staan. Deze verjaringstermijn is ook van toepassing op de 
bovenwettelijke vakantiedagen. De verjaring kan (redelijk 
eenvoudig28) worden gestuit (art. 3:317 lid 1 BW).

1.3 Richtlijnconforme uitleg
Indien verdragsbepalingen helder en onvoorwaardelijk 
zijn, hebben zij ‘directe werking’, zowel in de verhouding 
tussen overheid en particulier als tussen particulieren on-
derling. Een richtlijn daarentegen legt verplichtingen op 
aan de lidstaten en heeft in beginsel geen directe wer-
king.29 Indien een richtlijn niet, niet juist of niet tijdig is 
geïmplementeerd kan door een particulier het standpunt 
worden ingenomen dat sprake is van wanprestatie aan de 
zijde van een lidstaat. Op die manier kan worden gepro-
beerd de als gevolg daarvan geleden schade van die lid-
staat vergoed te krijgen.30 In een geschil tussen burgers 
onderling kan de rechter een richtlijn niet rechtstreeks 
toepassen, ook niet als nationale wetgeving daarmee in 
strijd is.31 Wel dient de rechter het nationale recht zo veel 
mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en 
het doel van de richtlijn, teneinde de volle werking daar-
van te verzekeren en tot een oplossing te komen die in 
overeenstemming is met de daarmee nagestreefde doel-
stelling.32

2. Arresten Hof van Justitie

2.1 Informatie c.q. zorgverplichting werkgever in 
het licht van mogelijk verval van wettelijke 
vakantiedagen

Uit eerdere rechtspraak van het HvJ volgt reeds dat (wet-
telijke) vakantiedagen niet mogen vervallen als de werk-
nemer niet in de mogelijkheid verkeerde deze vakantie-
rechten op te nemen.33 In de arresten van 6 november 

28 HR 4 juni 2004, JAR 2004/167.
29 HvJ EU 7 augustus 2018, ECLI:EU:C:2018:631 (Smith), punt 42 en 43 en al-

daar aangehaalde rechtspraak.
30 HvJ EG 19 november 1991, ECLI:EU:C:1991:428 (Francovich).
31 Voor een uitgebreidere toelichting zie mr. P.C. Vas Nunes, ‘Kücükdeveci: 

een wake up call’, p.147 en 148, TAP 2010/4 en de aldaar aangehaalde litera-
tuur en rechtspraak. 

32 HvJ EU 24 januari 2012, ECLI:EU:C:2012:33, JAR 2012/54 (Dominquez), punt 
24 en 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

33 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 20 januari 2009, ECLI:EU:C:2009:18, JAR 2009/58 
(Schultz-Hoff), punt 43, m.nt. M.S.A. Vegter.
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201834 voegt het HvJ daaraan toe dat de werkgever moet 
kunnen aantonen alle zorgvuldigheid te hebben betracht 
die nodig is om de werknemer als de zwakkere partij bin-
nen de arbeidsverhouding daadwerkelijk in staat de stel-
len deze vakantie op te nemen.35 Het betrof een stagiair 
(niet ambtenaar) respectievelijk een werknemer die tij-
dens dienstverband niet zijn gehele vakantietegoed had 
opgenomen en vervolgens in het kader van de beëindi-
ging van het dienstverband verzocht om uitbetaling van 
dit vakantietegoed. De verzoeken daartoe werden door 
de werkgever afgewezen, onder meer omdat niet zou zijn 
gebleken dat er sprake zou zijn geweest van een situatie 
waarin de betreffende werknemer niet in staat zou zijn 
geweest het recht op vakantie voor het einde van het 
dienstverband uit te oefenen. De Duitse rechter stelt pre-
judiciële vragen aan het HvJ. Die oordeelt dat hoewel de 
werkgever de werknemer niet hoeft te dwingen vakantie 
op te nemen, het minimum vakantierecht niet automa-
tisch kan vervallen enkel omdat de werknemer geen jaar-
lijkse vakantie met behoud van loon heeft aangevraagd. 
Op de werkgever rust de verplichting om er concreet en in 
alle transparantie voor te zorgen dat de werknemer daad-
werkelijk de mogelijkheid heeft de minimum vakantie op 
te nemen. In dat verband dient de werkgever de werkne-
mer er zo nodig formeel toe te zetten vakantie op te ne-
men en de werknemer op precieze wijze en tijdig te infor-
meren over een eventueel verlies van vakantierechten die 
niet tijdig worden opgenomen. Alleen indien de werkge-
ver daadwerkelijk kan bewijzen aan deze informatie c.q. 
zorgverplichting te hebben voldaan en de werknemer dus 
kennelijk bewust en met volledige kennis van de gevolgen 
daarvan zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon niet 
heeft opgenomen, staan art. 7 lid 1 en 2 Richtlijn en art. 31 
lid 2 Handvest er niet aan in de weg dat dat recht – of de 
daarmee samenhangende financiële vergoeding in geval 
van beëindiging van het dienstverband – verloren gaat.

2.2 Rechtstreekse werking Handvest
Hoewel een richtlijn dus geen verplichtingen aan particu-
lieren kan opleggen, een particulier daarop ook geen recht-
streeks beroep kan doen en art. 51 lid 1 Handvest voorts be-
paalt dat de bepalingen van het Handvest gericht zijn tot de 
instellingen, organen en instanties van de Unie en tot de lid-
staten, oordeelt het HvJ36 dat als een nationale regeling die 
ziet op vakantie niet op een zodanige wijze kan worden uit-
gelegd dat zij verenigbaar is met art. 7 Richtlijn en art. 31 lid 
2 Handvest, de nationale rechter deze nationale regeling op 
grond van art. 31 lid 2 Handvest buiten toepassing moet la-
ten. De redenering van het HvJ is in lijn met de Kücükdeveci-

34 HvJ EU 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:872, JAR 2018/317 (Kreuziger) en 
HvJ EU 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:874, JAR 2018-318 (Max-Planck 
Gesellschaft), m.nt. H.J. Funke. 

35 Zie in die zin ook HvJ EU 25 november 2010, ECLI:EU:C:2010:717 (Fuß), 
punten 80 en 81 en aldaar aangehaalde rechtspraak. 

36 HvJ EU 6 november 2018, ECLI:EU:C:2018:874, JAR 2018-318 (Max-
Planck Gesellschaft), m.nt. H.J. Funke en HvJ EU 6 november 2018, 
ECLI:EU:C:2018:871, JAR 2018/316 (Bauer en Wilmeroth).

exceptie37: een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht 
(destijds het verbod op leeftijdsdiscriminatie) kan ook in de 
relatie tussen particulieren meebrengen dat een nationale 
regel buiten beschouwing moet blijven.38 Het recht op jaar-
lijkse vakantie met behoud van loon vindt zijn oorsprong 
onder meer in verschillende internationale instrumenten 
en heeft als wezenlijk beginsel van de Unie een dwingend 
karakter, aldus het HvJ. Dit recht is voor alle werknemers 
vastgelegd in art. 31 lid 2 Handvest. Nu deze bepaling niet 
hoeft te worden geconcretiseerd in bepalingen van Unie-
recht of nationaal recht volstaat deze om aan werknemers 
een recht te verlenen dat zij als zodanig kunnen doen gelden 
in een geschil tussen hun werkgever in een situatie die on-
der het Unierecht, en derhalve binnen de werkingssfeer van 
het Handvest, valt.

3. (Pro)actieve werkgever vereist

De werkgever dient de werknemer op precieze wijze en tij-
dig te informeren over een eventueel verlies van wettelijke 
vakantierechten indien die niet tijdig worden opgenomen. 
Een enkele verwijzing naar een HR-systeem waarin de 
werknemer zelf kan nagaan hoeveel (wettelijke) vakantie-
dagen nog openstaan en wanneer die komen te vervallen 
c.q. verjaren, lijkt niet (meer) te volstaan. Werkgevers doen 
er verstandig aan alle werknemers in ieder geval eenmaal 
per jaar, bijvoorbeeld in de maand september schriftelijk en 
individueel te informeren hoeveel (wettelijke) vakantieda-
gen over dat jaar nog openstaan, dat die vakantiedagen voor 
1 juli van het volgend jaar dienen te worden opgenomen en 
bij gebreke daarvan komen te vervallen. De Europese juris-
prudentie vereist niet dat in een dergelijk bericht ook de 
openstaande bovenwettelijke vakantiedagen en de daarbij 
behorende verjaringstermijn worden vermeld. Nu de Ne-
derlandse vakantiewetgeving ook volledig van toepassing 
is op de bovenwettelijke vakantiedagen, is er echter weinig 
reden om in een dergelijk bericht onderscheid te maken tus-
sen die dagen.
Voldoet de werkgever niet aan voornoemde informatie- c.q. 
zorgverplichting, of kan de werkgever niet bewijzen dat hij 
dat heeft gedaan, dan vervallen de wettelijke vakantieda-
gen niet. Richtlijnconforme interpretatie van art. 7:640a 
BW brengt mee dat de werknemer in die situatie ‘redelij-
kerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen’. Voor 
deze niet vervallen wettelijke vakantiedagen, zou dan de 
verjaringstermijn van art. 7:642 BW moeten gaan gelden.
Art. 7:642 BW kent echter niet een vergelijkbare uitzonde-
ring als art. 7:640a BW: de verjaringstermijn van art. 7:642 

37 HvJ EU 19 januari 2010, ECLI:EU:C:2010:21, JAR 2010/53 (Kücükdeveci) 
en HvJ EU 19 april 2016 ECLI:EU:C:2016:278, JAR 2016/132 (Rasmussen), 
m.nt. A.W. Niebeek. Zie ook naar analogie inzake het verbod van discri-
minatie op grond van godsdienst of overtuiging HvJ EU 17 april 2018, 
ECLI:EU:C:2018:257, JAR 2018/130 (Egenberger), punt 76 en 79, m.nt. T. van 
Kooten.

38 G.J.J. Heerma van Voss & J.M. van Slooten, ‘Kroniek van het sociaal recht’, 
NJB 2010 (p. 951) hadden een vooruitziende blik toen zij reeds in 2010 – en 
dus voor de wijziging van de Nederlandse vakantiewetgeving in 2012 – be-
toogden art. 7:635 lid 4 (oud) BW buiten toepassing te laten onder verwij-
zing naar art. 31 Handvest.
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BW geldt ook als de werknemer redelijkerwijs niet in staat 
is geweest vakantie op te nemen. Richtlijnconforme inter-
pretatie van art. 7:642 BW lijkt niet mogelijk. Op het mo-
ment dat wettelijke vakantiedagen op grond van dat artikel 
zouden verjaren, terwijl de werkgever niet aan zijn infor-
matie- c.q. zorgverplichting heeft voldaan en de werknemer 
deze dagen niet heeft opgenomen, zal de nationale rechter 
art. 7:642 BW mijns inziens buiten toepassing moeten laten 
op grond van de rechtstreekse werking van het Handvest. 
De betreffende wettelijke vakantiedagen zullen dan dus 
(ook) niet verjaren en zullen aan het einde van het dienst-
verband moeten worden uitbetaald. Gezien het ruime ‘va-
kantieloon’ begrip kan dit aardig in de papieren lopen.
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