
OVERZICHT VRIJE DAGEN 2019

Feestdagen

Nieuwjaarsdag dinsdag 01-01-2019

2de paasdag maandag 22-04-2019

Koningsdag zaterdag 27-04-2019 (telt niet mee)

Hemelvaartsdag donderdag 30-05-2019

2de pinksterdag maandag 10-06-2019

1e kerstdag woensdag 25-12-2019

2de kerstdag donderdag 26-12-2019 Totaal 6 feestdagen

Bouwvak

Regio Midden maandag 05-08-2019 t/m week 32 t/m 34 15 vakantiedagen

vrijdag 23-08-2019

Extra week na of voor de bouwvak maandag t/m vrijdag of wintersluiting (5 vakantiedagen).

Ingeplande ATV-dagen

Dagen 1e week na Nieuwjaarsdag woensdag 02-01-2019

t/m >> week 1 >> 3 atv-dagen

vrijdag 04-01-2019

Goede Vrijdag vrijdag 19-04-2019 1 atv-dag

Dag na Hemelvaart vrijdag 31-05-2019 1 atv-dag

Dag voor Kerst maandag 23-12-2019

t/m >> week 52 >> 2 atv-dagen

dinsdag 24-12-2019

Dagen na Kerst vrijdag 27-12-2019 >> week 52 >> 1 atv-dag

maandag 30-12-2019

t/m >> week 1 >> 2 atv-dagen

dinsdag 31-12-2019

Subtotaal 10

Vrij opneembare ATV-dagen

Niet geplande vrije dagen (Bijvoorbeeld voorjaars- of herfstvakantie) 0 +

Totaal 10

Geregeld in CAO (2019)

Doorbetaalde dagen: 6 feestdagen, 20 wettelijke vakantiedagen en 10 ATV-dagen

Niet doorbetalen: 5 bovenwettelijke vakantiedagen, 10 ATV dagen en 3 kortverzuimdagen

(storting in het TijdSpaarFonds (TSF))

Attentie:

Werknemer kan 5 dagen vrij opnemen of extra week zomervakantie nemen, deze dagen betaalt werkgever door.

Wanneer werknemer 3 weken bouwvak heeft, kunnen ook nog vakantiedagen gebruikt worden bij de 

wintersluiting.

Het is aan te bevelen een paar ATV- of vakantiedagen te reserveren als zijnde vrij opneembaar voor werknemer.

Werknemer bouwt per week rechten op, bij in- en uitdiensttreding hiermee rekening houden. 

Werknemer kan daarnaast de dagen in het TijdSpaarFonds vrij opnemen, deze dagen betaalt werkgever niet

niet door. Deze dagen kunnen via de vakbondsconsulent uitbetaald worden.

In de laatste week van het jaar kunnen ook dagen onbetaald zijn. Werknemer heeft dan de keuze om wel of 

geen dagen uit het TijdSpaarFonds op te nemen.

Cao afspraak: als tussen kerst en nieuwjaar 5 werkdagen zitten, hebben bouwplaatsmedewerkers recht op een extra vakantiedag.

 (geldt niet voor 2019)
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