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Vakantie 

 

1. Eén van mijn personeelsleden had twee weken vakantie gepland tijdens de 

paasvakantie, hij/zij vraagt mij of hij/zij deze mag uitstellen tot na de coronacrisis, moet 

ik dit aanvaarden? 

De huidige reglementering geeft in het geval van crisis geen antwoord op deze vraag. Het uitstellen 

van vakantie zou moeten gebeuren in onderling akkoord tussen de werknemer en werkgever. Wij weten 

niet hoe lang deze crisis zal duren. De vakantiedagen dienen genomen te worden tijdens het burgerlijke 

jaar (12 maanden). Er bestaat geen verplichting voor de werkgever om het uitstel van vakantiedagen 

te aanvaarden. Het uitstel zou kunnen leiden tot een verstoring van de werking van de apotheek op 

een later tijdstip. 

De rechtbank zal bevoegd zijn in het geval van een geschil. Deze zal de situatie beoordelen aan de 

hand van de crisissituatie. 

2. Een van mijn personeelsleden had een vakantie van twee weken gepland tijdens de 

paasvakantie. Kan ik hem vragen zijn vakantie op te nemen op een later tijdstip door 

het vele werk in de apotheek? 

Een dergelijke situatie is niet voorzien in de huidige reglementering. Het lijkt ons dat u volgende 

redenering kan volgen: 

De apotheek wordt aanzien als een essentiële dienst die noodzakelijk is voor de bescherming van de 

vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking (1). Het gaat hier dus om een dienst 

dat essentieel is. In het kader van de continuïteit van deze dienst, is het dus noodzakelijk dat het 

personeel van de apotheek aanwezig is (absoluut noodzakelijk). Indien een akkoord met de 

werknemer niet mogelijk is dan kan deze binnen het wijzigingsrecht van de werkgever worden 

opgelegd. De werkgever heeft immers de mogelijkheid om bepaalde tijdelijke variaties en wijzigingen 

van de arbeidsvoorwaarden door te voeren naar aanleiding van uitzonderlijke situaties.  Indien de 

werknemer nog steeds weigert, kunnen er sancties worden genomen (voor zover dit in het 

arbeidsreglement is voorzien). 

 

De rechtbank zal bevoegd zijn in het geval van een geschil. Deze zal de situatie beoordelen aan de 

hand van de crisissituatie. 

 

(1) Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID-19 te beperken 

 

3. Mijn apotheek bevindt zich normaal gezien in een gebied waar er vrij veel passage is 

maar sinds de coronacrisis zijn het aantal patiënten sterk gedaald. Mag ik aan mijn 

personeel vragen om zijn vakantie nu op te nemen? 

De huidige reglementering beantwoord deze vraag niet in het geval van een crisis. Wij weten niet juist 

hoelang deze crisis nog gaat duren. Het verlof moet genomen worden tijdens het burgerlijk jaar (12 

maanden). 
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De werkgever mag aan zijn personeel vragen om reeds een deel van zijn verlof nu op te nemen, 

zodat de apotheek niet op een later tijdstip in de problemen komt. De vraag kan gesteld worden maar 

het akkoord van de werknemer is nog steeds vereist. De opname van vakantie kan niet eenzijdig 

opgelegd worden. De werkgever moet het saldo van de dagen die nog niet zijn opgenomen voor 31 

december van het jaar verplicht toekennen. De bepalingen van de jaarlijkse vakantiewet staan dus 

niet toe dat het saldo van de jaarlijkse vakantiedagen wordt overgedragen naar het volgende jaar. 

Het is aangeraden om aan het personeel eerst te vragen om de inhaalrust op te nemen en vervolgens 

de ADV dagen en daarna de jaarlijkse wettelijke vakantie en om af te sluiten de. extra legale 

vakantiedagen. Jaarlijkse wettelijke vakantie mogen niet worden overgedragen naar een volgend jaar. 

Extra-legale vakantiedagen kunnen wel in beperkte mate worden overgedragen. 

 

De inhaalrust is de vrije dag die wordt toegekend na het verrichten van overwerk, binnen een 

referentieperiode. 

De arbeidsduurverkorting: algemeen bekend als ADV dagen, zijn de verlofdagen die worden 

toegekend om de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd te respecteren. In de apotheek bedraagt de 

arbeidstijd van personeel dat niet leidinggevend personeel is 38 uur per week. Maar het is mogelijk 

om 40 uur/week te werken met vrije dagen, dit zijn de ADV. 

De extra legale vakantiedagen : zijn de anciënniteitsverlofdagen indien bovenop de 

anciënniteitsdagen van de PC 313 gegeven wordt  bijvoorbeeld 

De wettelijke jaarlijkse vakantie : het aantal vakantiedagen (vakantieduur) wordt bepaald aan de 

hand van de prestaties van het vakantiedienstjaar (het jaar voor de betaling van het vakantiegeld). Bij 

een arbeidsovereenkomst van 5 dagen per week geeft een volledig jaar werk (tijdens het kalenderjaar 

voorafgaand aan het jaar waarin de vakantiedagen worden opgenomen) recht op 4 weken vakantie 

per jaar.  

 

https://www.apb.be/nl/my/wetgeving-en-reglementering/informatiebrochures/arbeidsduur/Pages/default.aspx
https://www.onva.be/nl/berekening-vakantiedagen

