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Bijlage 11 

Regeling buitengewoon verlof

Artikel 11.1  Algemeen
Voor dit artikel worden de rechten van gehuwde 
werknemers en die van partners als bedoeld in artikel 1.1 
(minimaal 1 jaar met dezelfde persoon), mits als zodanig 
bekend bij de werkgever, gelijkgesteld.  
Huwelijk staat gelijk aan geregistreerd partnerschap.
   
Artikel 11.2  De situatie en de duur
Tenzij ernstige belangen van de werkgever zich daartegen 
verzetten, wordt in de hierna genoemde gevallen aan de 
werknemer buitengewoon verlof met behoud van salaris 
verleend, indien de werknemer op de betreffende dag 
of dagen arbeid zou moeten verrichten. De duur van het 
buitengewoon verlof wordt door de werkgever vast gesteld, 
tenzij in het onderstaande de duur ervan uit druk kelijk is 
geregeld.
a.  bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e), een inwo -
 nend kind of pleeg- of stiefkind van de dag van over -
 lijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie.
b.  2 dagen aaneengesloten bij: 
 -  het huwelijk van de werknemer, welke naar eigen  
  verkiezing voor en/of na en aansluitend aan en met 
  inbegrip van de huwelijksdatum kunnen worden 
  opgenomen; 
 -  de verhuizing van de werknemer;  
 -  bij ernstige ziekte van de echtgeno(o)t(e), kinderen, 
  (pleeg/schoon-) ouders of (pleeg/stief-) kinderen, 
  mits de verzorging van de zieke door de werknemer 
  vereist is; 
 -  bij het overlijden van niet onder sub a genoemde  
  bloed- of aanverwanten in de eerste graad.
c. 1 dag bij: 
 -  huwelijk van: (pleeg/schoon-)ouders, (pleeg-/stief-)  
  kinderen, schoonzoons en -dochters, broers, zusters, 
  zwagers, schoonzusters, kleinkinderen, grootouders; 
 -  voor het bijwonen van de begrafenis/crematie van  
  bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede 
  graad en pleegkinderen; 
 -  25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van de werknemer 

zelf of de (pleeg/schoon-) ouders van de werknemer. 
De werknemer kan naar keuze kiezen tussen 1 dag 
buitengewoon verlof op de feitelijke jubileum dag of 
op de dag waarop het huwelijksfeest wordt gevierd.

d. indien de werknemer belast is met de regeling van de
 begrafenis/crematie van bloed- en aanverwanten in de 
 eerste en tweede graad en pleegkinderen, van de dag 
 na overlijden  tot en met de dag van de begrafenis/
 crematie; 
e.  benodigde tijd voor: 
 -  het doen van een huwelijksaangifte; 
 -  het voeren van sollicitaties; 
 -  het doen van een door de werkgever goedgekeurde 
  vakopleiding, waaronder inbegrepen maximaal één 
  herexamen voor een diploma of getuigschrift; 
 

 -  het doen van een vakexamen voor een ander erkend 
  diploma, mits dit in het belang van het bedrijf is, 
  indien een verzuim van niet langer dan 2 dagen 
  nodig is;
 - het bijwonen van c.q. deelnemen aan statutaire 
  vergaderingen, conferenties of werkgroepen etc. 
  van werknemersorganisaties, voor zover de werk -
  nemer lid is van het bestuur respectievelijk van een 

bestuurscommissie van de betreffende organisatie. 
Hiervoor geldt een maximum van 40 uur per jaar. 
Werknemers werkzaam in organisaties met meer 
dan 50 werknemers die een werknemersorganisatie 
ver tegen  woordigen in een bestuurlijk orgaan van 
die werk nemers organisatie, hebben in aan vul ling 
op de aanspraak uit de vorige zin, recht op maxi-
maal 38 uur extra verlof. Dit recht is be perkt tot 
één werknemer per instelling. Onder werk nemers-
organisaties als hierboven bedoeld, worden verstaan 
die organisaties die rechtstreeks partij zijn bij deze 
cao, alsmede de verenigingen die met genoemde 
organisaties een samenwerkingsverband hebben.

f. kort verzuim: 
 -  de strikt benodigde tijd voor bezoek aan (tand)arts 
  e.d. tot maximaal 2 uur per bezoek; 
 -  voor bezoek aan een specialist geldt eveneens de 
  strikt benodigde tijd tot een maximum van 4 uur per 
  bezoek.

Artikel 11.3  Nadere bepalingen
a.  In gevallen, waarin de werknemer meent aanspraak te 

kunnen maken op buitengewoon verlof met behoud 
van salaris die niet voorzien zijn in deze regeling, 
beslist de werkgever.

b.  Het verlof kan slechts worden opgenomen op de 
 dagen dat de betreffende gebeurtenis plaatsvindt. 
c.  Wanneer de werknemer in aanmerking wenst te komen
 voor de toekenning van buitengewoon verlof, dient de 
 werknemer daartoe een verzoek in bij de werkgever.
d.  Indien de werknemer een deeltijdaanstelling heeft, 

dan heeft de werknemer volledig recht op buiten-
gewoon verlof indien de werknemer de dag(en) dat 
deze gebeurtenis plaatsvindt niet vrij kan kiezen en 
deze dag(en) binnen de overeengekomen werktijd  
valt. Indien de werknemer die werkzaam is in deeltijd, 
zelf kan bepalen wanneer de gebeurtenis zich voor doet 
(zoals bij verhuizing), wordt het buiten gewoon verlof 
verleend naar evenredigheid van het dienst verband. 

e.  In andere gevallen waarin de werkgever bijzondere 
omstandigheden aanwezig acht, kan de werkgever 
buitengewoon verlof toekennen voor een beperkte, 
per geval vast te stellen, tijdsduur.
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Toelichting bloed- en aanverwantschap

Bloedverwanten zijn al diegenen met wie betrokkene 
een gemeenschappelijke stamvader heeft of die van 
betrokkene zelf afstammen. 
Aanverwanten zijn eigen echtgenoot/echtgenote en de 
echtgenoot/echtgenote van een bloedverwant. De graad 
van bloedverwantschap is af te lezen uit het onderstaande 
schema.

Betrokkene
Eerste graad:   vader, zoon
Tweede graad:  grootvader, broer, kleinzoon
Derde graad:   overgrootvader, oom, neef (oom zegger), 
    achterkleinzoon
Vierde graad:   oudoom, neef (neef zegger)

De graad van bloedverwantschap is het aantal ‘trappen’, 
dat de betrokkene met de bloedverwant (eventueel via 
de gemeenschappelijke stamvader) verbindt. Graad van 
aanverwantschap is:
-  Bij de echtgeno(o)t(e) van een bloedverwant: de graad 
 van bloedverwantschap met de bloedverwant;
-  Bij bloed- en aanverwanten van de eigen echtgenoot: 
 de graad van bloed- en aanverwantschap met de 
 eigen echtgenoot.

 




