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opname van vakantie-uren

Geachte leden van de U-raad,

In de afgelopen vergadering van de U-raad is gesproken over de datum van 1 april 2014 bij
het maken van afspraken tussen medewerker en leidinggevende over de opname van
vakantie-uren. U stelt voor deze datum iets te verruimen om goed te kunnen kijken naar
mogelijkheden voor het opnemen van dagen.
Daarnaast is in de commissie FHI aan de orde geweest dat het opnemen van een stuwmeer
aan verlof in 2014 mogelijk tot problemen kan leiden.

Het college heeft, zoals in de vergadering aangegeven, dit met de decanen besproken waarbij
het uitgangspunt is dat alle faculteiten en diensten hetzelfde beleid toepassen. Het college en
de decanen benadrukken dat de universiteit de CAONederlandse Universiteiten volgt en dit
betekent dat het verlof in principe in het jaar van opbouw wordt opgenomen. Indien nodig
kunnen altijd schriftelijke afspraken gemaakt worden tussen medewerker en leidinggevende
over het meenemen van een eventueel restant verlof naar een volgend jaar.

Het college vindt het van belang dat medewerkers verlof opnemen, aangezien tijdig en
regelmatig verlof nemen bijdraagt aan goede balans tussen taken en tijd en daarmee aan
beperking van het risico van werkstress. Als een medewerker van mening is dat hij geen
vakantie op kan nemen vanwege de hoeveelheid werk, dient hij in overleg te treden met zijn
leidinggevende.

De datum van 1 april voor het maken van een planning van de vakantie-uren is als
voorkeursdatum in de december editie van de Nieuwsbrief HRgenoemd. Vanuit de gedachte
dat het aan te raden is om op drie momenten in het jaar als medewerker en leidinggevende
(en dat kan kort zijn) over het opnemen van vakantie te spreken. Wij adviseren medewerkers
voor 1 april een plan te maken en dit met hun leidinggevende te bespreken, zodat er ruim tijd
is om de vakantie-uren goed over het jaar te spreiden enjof op een andere manier te
benutten.
Als er op 1 juli geen afspraken zijn, kan zoals is vastgelegd in de CAONU een leidinggevende
een vakantieperiode toewijzen, zodat (een deel van) de uren in ieder geval nog in het
betreffende kalenderjaar kan worden opgenomen.
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Rond 1 oktober is dan het moment om te kijken of de individuele situatie zodanig is dat er
afspraken gemaakt moeten worden over het meenemen van uren naar een volgend jaar.
Hiermee ontstaat ook een cyclus die het maken van afspraken en het opnemen van verlof
onderbouwt (zie ook de UU-website: medewerkers> arbeidsvoorwaarden> vakantie en verlof
> uitwerking opname verlof).

De datum van 1 april is dus een voorkeursdatum en geen harde deadline die kan leiden tot
sancties of het vervallen van uren. Het college en decanen hebben afgesproken soepel met
deze datum om te gaan, maar hechten aan het maken van afspraken over vakantieplanning in
het voorjaar.

Zoals aangegeven in de CAO NU dient van de vakantie-uren per kalenderjaar tenminste 4x de
arbeidsduur per week te worden opgenomen en dient een eventueel restant van het vorige
jaar te worden opgemaakt.
Omdat 2013 nog een overgangsjaar was, zijn niet in alle gevallen afspraken gemaakt over die
uren en kan zijn dat er een restant aan vakantie-uren 2013 is. Het is daarom des te meer van
belang tijdig afspraken te maken over het opnemen van deze uren, bijvoorbeeld in de vorm
van tijdelijk minder uren per week werken, kiezen voor een flexibele werkduur van 38 of 36
uur per week, het afspreken van een spaarvariant, gebruik maken van het keuzemodel
arbeidsvoorwaarden door uren in te zetten voor extra vergoeding van reiskosten of de
aanschaf van een fiets. En tenslotte het maken van afspraken over het meenemen van
vakantie-uren van 2014 naar het volgende kalenderjaar of over het opnemen van die uren in
de komende vijf jaar.

In het keuzemodel arbeidsvoorwaarden bestaat ook de mogelijkheid van het ruilen van 38
vakantie-uren voor salaris. Deze verzoeken van medewerkers worden door de mandataris per
persoon beoordeeld en afgehandeld met een individuele beslissing. Een van de redenen om
een verzoek niet te honoreren is het niet voorhanden zijn van voldoende financiering. De
decanen en directeuren van diensten hebben aangegeven elk verzoek tot uitbetaling van
verlof in salaris in het kader van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden de CAO NU zorgvuldig
te bezien met het oog op de financiële situatie in 2014.

Het College van Bestuur,

e.c. decanen/directeuren
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