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ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

§ 1. De behoefte aan een wettelijke regeling 

In zeer vele landen heeft de vraag, of het recht op vakan-
tie wettelijk behoort te worden geregeld, een bevestigende be-
antwoording gevonden. Nederland behoort met de Verenigde 
Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk tot de be-
trekkelijk weinige landen, waar tot dusver wettelijke voor-
schriften inzake de vakantie ontbreken. In de beide Angel-
saksischc landen is dit ontbreken een uitvloeisel van de aldaar 
tot beginsel verheven gedachte, dat de wetgever niet dan bij 
uiterste noodzaak tussenbeide behoort te komen in de ver-
houding tussen werkgevers en arbeiders en in de door dezen 
getroffen regelingen. 

Hoewel deze opvatting ook aan de Nederlandse denkwijze 
geenszins vreemd is, wordt zij hier toch niet zo stringent toe-
gepast als in de beide landen overzee. In Nederland bestaan 
verscheidene wettelijke regelingen, die in feite weinig anders 
doen dan een wettelijke grondslag verschaffen aan datgene, 
wat zonder die regeling reeds op vrijwillige basis aan het 
groeien was. Met het wachten op een algemene toepassing van 
vrijwillige regelingen is gewoonlijk vrij veel tijd gemoeid. 
Want de vooruitstrevenden worden in hun vaart vaak ge-
remd door achterblijvers en het bedrijfsleven mist, in tegen-
stelling met de wetgever, meestal de bevoegdheid en de macht 
om de achterblijvers in het gelid te brengen. In zulke gevallen 
kan een bescheiden wettelijke regeling, die zich onthoudt 
van rigoureus ingrijpen in hetgeen uit vrije wil reeds door 
velen tot stand is gebracht en die daarop voortbouwt, een 
algemeen nagestreefd doel sneller naderbij brengen. 

Omtrent de vraag, 01 de vakantie tot de onderwerpen be-
hoort, die wettelijke regeli^s behoeven, lopen in Nederland 
de opvattingen uiteen. In u t jaren na de bevrijding is in de 
Staten-Generaal enige malen het verlangen naar een zodanige 
regeling uitgesproken. Van andere zijde is daartegenover 
opgemerkt, dat de wetgever zich van inmenging zou kunnen 
onthouden omdat op afdoende wijze in de aanspraken zou kun-
nen worden voorzien door middel van collectieve arbeidsover-
eenkomsten, verbindendverklaringen, bindend vastgestelde rege-
lingen en door verordeningen van bedrijfschappen. Eenzelfde 
tegenstelling kwam tot uiting in de brief van 4 december 
1953, waarmede de Stichting van den Arbeid aan de Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid haar mening over dit 
vraagstuk te kennen gaf. 

Aan Regeringszijde is aanvankelijk het standpunt inge-
nomen, dat de regeling van de vakantie, zoals deze vooral 
sedert de bevrijding op vrijwillige basis plaats vindt, in het 
algemeen een bevredigende ontwikkeling te zien geeft. Naar 
de toenmalige opvatting der Regering zou een wettelijke 
norm, wilde men niet te hoog grijpen, moeten liggen tussen 
het door het College van Rijksbemiddelaars vastgestelde al-
gemene minimum van een week (Beschikking van 5 augus-
tus 1952, Nederlandse Staatscourant 6 augustus 1952, 151) en 
het voor belangrijke sectoren van het bedrijfsleven reeds vast-
gestelde maximum van twee weken. Immers, er waren daar-
naast nog tal van sectoren, waar een kortere duur van de 

vakantie dan twee weken was overeengekomen. Een tussen-
liggend wettelijk minimum zou een loos gebaar zijn tegen-
over degenen, die reeds twee weken vakantie genieten. 

Dit bezwaar boette evenwel met het voortschrijden van de 
tijd aan betekenis in. Vrijwel elke nieuwe of vernieuwde col-
lectieve arbeidsovereenkomst of bindende regeling benader-
de, zo zij deze al niet reeds had bereikt, dichter de norm van 
twee weken vakantie per jaar, zodat deze meer en meer het 
karakter verkrijgt van een algemeen gebruikelijk minimum. 
Daardoor werd het steeds minder bezwaarlijk, het wettelijk 
minimum eveneens op twee weken te stellen, want het aan-
tal bedrijven, voor welke dit een bijzondere last zou inhouden, 
wordt steeds kleiner. 

Vooral dit verschijnsel van het allengs naar een algemeen 
wordende norm toegroeien heeft de toenmalige Staatssecre» 
taris van Sociale Zaken er toe doen besluiten bij de behande-
ling van de begroting van het Departement van Sociale Za-
ken en Volksgezondheid voor 1954 naar aanleiding van de 
toen wederom ter sprake gebrachte vraag inzake een wette-
lijke regeling van de vakantie de toezegging te doen, dat hij 
de mogelijkheid daartoe zou doen onderzoeken. Dit onder-
zoek kon echter eerst met vrucht meer in bijzonderheden 
worden aangevat na de definitieve behandeling van het on-
derwerp „betaalde vakantie" door de Internationale Arbeids-
conferentie in juni 1954. De te Genève tot stand gekomen 
Aanbeveling nr. 98 is ter kennis van de Tweede Kamer ge-
bracht onder mededeling van de opvattingen van de Regering 
met betrekking tot de inhoud daarvan. (Gedrukte stukken, 
zitting 1954—1955, nr. 3845). 

Verder beraad heeft er toe geleid een voorontwerp van 
wet niet memorie van toelichting op te stellen dat in septem-
ber 1955 om advies aan de Sociaal-Economische Raad is ge-
zonden. Het voorontwerp voorzag in een regeling van bur-
gerrechtelijke aard, op te nemen in de titel Arbeidsovereen-
komst van het Burgerlijk Wetboek. De grondtrekken van dit 
voorontwerp waren, dat aan volwassen arbeiders aanspraak 
op vakantie gedurende ten minste twee weken en aan jeug-
dige arbeiders gedurende tenminste drie weken wordt gege-
ven. Het voorontwerp werd bij het Staatsdrukkerij- en Uit-
geverijbedrijf algemeen verkrijgbaar gesteld. De Sociaal-Eco-
nomische Raad bracht zijn advies op 28 juni 1957 uit (Publi-
katies 1957, nr. 8) . De Sociaal-Economische Raad kan zich 
met de grondslagen van het voorontwerp verenigen, doch uit-
te bedenkingen op een aantal onderdelen, waarop nog wordt 
teruggekomen. 

Achter de vraag naar de mogelijkheid van het opstellen van 
het ontwerp van een wettelijke regeling der vakantie rijst 
de belangrijker vraag naar de wenselijkheid van het tot stand 
brengen van een zodanige wet. De ondergetekende is van me-
ning, dat ook deze vraag bevestigend kan worden beantwoord. 
Hij grondt zijn zienswijze op de volgende overwegingen. 

Het niet behoeven verrichten van arbeid is een verschijnings-
vorm van de welvaart. Vrije tijd opent de weg tot andere 
elementen van welvaart, waarvan het genieten afhankelijk is 
van de beschikking over vrije tijd. Toedeling van vrije tijd is 
derhalve een belangrijk element van maatschappelijke ver-
deling. 
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De hierboven reeds aangeduide opvatting, dat regeling van 
de vakantie een onderwerp is, hetwelk zich bij uitstek leent 
om in een collectieve arbeidsovereenkomst of een verordening 
van een bedrijfschap te worden ondergebracht, zou de onder-
getekende zeker niet als van minder gewicht terzijde willen 
schuiven. Immers, al het tot dusver boven de algemene mi-
nimumnorm van de beschikking van het College van Rijksbe-
middelaars bereikte is op vrijwillige basis tot stand gekomen. 
Evenwel, een collectieve arbeidsovereenkomst berust op wils-
overeenstemming van contracterende partijen. Zo'n overeen-
komst komt niet overal tot stand, en waar zij bestaat, kan na 
haar afloop verlenging achterwege blijven. 

Wat de verordeningen van de bedrijfschappen betreft moet 
er op worden gewezen, dat deze slechts een deel van het be-
drijfsleven kunnen bestrijken. Verordeningen van bedrijf-
schappen kunnen ook moeilijk een oplossing geven voor de 
kwesties welke ontstaan bij overgang van werknemers van 
één bedrijfstak naar een andere. Voorts moet in dit verband 
worden bedacht, dat een wettelijke regeling van de vakantie in 
het bijzonder van belang is voor de arbeiders die buiten de 
rechtsmacht van de bedrijfschappen vallen. 

Tot het treffen van een wettelijke regeling bestaat nog uit 
een ander oogpunt aanleiding. Het is een herhaaldelijk gecon-
stateerd verschijnsel, dat, indien economische omstandig-
heden het onvermijdelijk maken de arbeidsvoorwaarden aan 
de omstandigheden aan te passen, het loon als meest gevoelig 
punt zolang mogelijk wordt ontzien. In de eerste plaats wor-
den dan de van de arbeiders verlangde concessies op ander 
terrein gedaan, zodat allereerst allerlei geldkostende aanvul-
lingen van de primaire arbeidsvoorwaarden aan de omstan-
digheden ten offer vallen. Bij afwezigheid van een wettelijke 
regeling bestaat er dus geen waarborg, dat een bepaalde 
minimum vakantieduur in de contractuele sfeer op den duur 
ongemoeid zou wprden gelaten. 

Een collectieve arbeidsovereenkomst heeft evenals een ver-
ordening van een bedrijfschap slechts een beperkte werkings-
sfeer. Hoe dicht ook het netwerk moge zijn, waarmede het 
bedrijfsleven door deze regelingen wordt overdekt, toch ligt 
het voor de hand om te veronderstellen, dat de aansluitingen 
daartussen nimmer zo perfect kunnen zijn, dat de rechten van 
alle in aanmerking komende personen verzekerd zijn zonder 
dat er mazen overblijven. Er zullen nu eenmaal altijd personen 
zijn, die onregelmatig arbeid verrichten of die nu eens in deze, 
dan weer in gene bedrijfstak werkzaam zijn. Bij sectorsgewijze 
regelingen komen zij allicht tussen twee stoelen te zitten. Voor 
hen kan alleen een algemene regeling enige baat opleveren. 
Een gemengde commissie bij de Stichting van den Arbeid heeft 
zich geruime tijd met dit vraagstuk beziggehouden. Zij heeft 
echter haar arbeid gestaakt, omdat door het meer en meer toe-
passing vinden van stelsels van vakantiebonnen de restgroep 
betrekkelijk klein is geworden en zij geen kans zag, daarvoor 
een oplossing aan de hand te doen zonder in een algemene re-
geling te treden. Het ontbreken van een wettelijke regeling treft 
niet alleen deze restgroep doch evenzeer de zeker niet onbe-
langrijke groep van arbeiders, die niet in dienst van ondeme-
mingen werkzaam zijn. 

Door een wettelijke regeling van de vakantie achterwege te 
laten, zou Nederland hoe langer hoe meer een uitzonderings-
positie gaan innemen. Reeds het in 1952 verschenen rapport 
„Holidays with pay" van het Internationaal Arbeids-Bureau ver-
meldt, dat reeds in dat jaar in 54 landen waaronder 49 leden 
van de Internationale Arbeids-Organisatie, wettelijke regelingen 
voorkwamen en dat in een 12-tal landen de grondwet bepa-
lingen inzake het recht op vakantie inhield. Deze aantallen zijn 
inmiddels nog groter geworden. Bovendien komt het begin-
sel tot uitdrukking in artikel 24 van de Universele Verklaring 
van de Rechten van den Mens, welke door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties werd vastgesteld. 

De Internationale Arbeids-Organisatie heeft zich meerma-
len met dit onderwerp beziggehouden. Reeds in 1936 stelde 
de Internationale Arbeids-Conferentie een Verdrag (nr. 52) 
en een Aanbeveling (nr. 47) vast. Hoewel het hierbovenge-
noemde rapport constateert, dat in tal van landen door de fei-

tclijke ontwikkeling de hoofdzaken van het Verdrag zijn ach-
terhaald en voorbijgestreefd, heeft het Verdrag slechts een 
gering aantal ratificaties ondergaan. 

Wat Nederland betreft bestaat tegen ratificatie nog steeds 
het bezwaar, dat het Verdrag op overigens niet essentieel te 
achten onderdelen dwingende bepalingen inhoudt, waaraan 
moeilijk kan worden voldaan. De gedelegeerden der Ncder-
landse Regering ter Internationale Arbeids-Conferentie van 
1954 hebben dan ook gaarne hun stem gegeven aan de tijdens 
die zitting behandelde resolutie, waarin wordt voorgesteld het 
Verdrag van 1936 aan een herziening te onderwerpen. Van de 
in 1954 tot stand gekomen Aanbeveling, nr. 98 werd hier-
boven reeds melding gemaakt. 

Het op 19 oktober 1961 ondertekende Europese Sociale 
Handvest bevat enkele bepalingen over de vakantie. Artikel 2 
onder 3 verlangt een jaarlijkse vakantie van ten minste twee 
weken; artikel 7 onder 7 verlangt voor werknemers beneden 
18 jaar een jaarlijkse vakantie van niet minder dan drie weken. 

Ten besluite van deze beschouwingen inzake de mogelijkheid 
en de wenselijkheid van een wettelijke vakantieregeling wil de 
ondergetekende er nog op wijzen, dat deze vragen zich thans 
niet voor de eerste maal voordoen. Reeds vóór de bczet-
ting was het onderwerp ter hand genomen. De Hoge Raad 
van Arbeid was over een voorontwerp gehoord, de Raad van 
State had op 7 mei 1940 over het ontwerp advies uitge-
bracht, doch de indiening bij de Tweede Kamer der Staten-
Generaal bleef als gevolg van het uitbreken van de oorlog 
achterwege. 

§ 2. De vorm van het ontwerp 
De vraag rijst, of een wettelijke regeling betrekking moet 

hebben op iedere arbeid. In dit verband bestaat een onderscheid 
tussen zelfstandige arbeid en arbeid in loondienst. Bij zelf-
standigen zullen soms moeilijkheden van feitelijke aard het 
nemen van vakantie belemmeren. Het kan nodig zijn om een 
vervanger aan te stellen, terwijl het b.v. bij winkeliers en 
ambachtslieden van belang kan zijn, dat een regeling bestaat 
waardoor voorkomen wordt, dat men elkander door het niet 
nemen van vakantie concurrentie aandoet. De aangestipte 
praktische moeilijkheden lenen zich of in het geheel niet voor 
wettelijke regeling, dan wel kunnen zij door een uniforme 
wettelijke regeling niet opgelost worden. 

De arbeider is juridisch niet vrij vakantie te nemen, wan-
neer zijn werkgever daartegen bezwaar maakt. Een wettelijke 
regeling moet derhalve uitgaan van de arbeid, die in loon-
dienst wordt verricht. 

De ondergetekende is van oordeel, dat een burgerrechtelijke 
regeling aangewezen is. Hiervoor pleiten verschillende over-
wegingen. De regeling van de vakantie, die in vele coIlec-
tieve arbeidsovereenkomsten voorkomt, is van burgerrechte-
lijke aard, zodat wat het karakter van de regeling betreft, bij 
de ontwikkeling wordt aangesloten. Ook de aard van het on-
derwerp leidt tot een burgerrechtelijke regeling, omdat de va-
kantie behoort tot de arbeidsvoorwaarden, welke langs burger-
rechtelijke weg gehandhaafd worden. Een voordeel van de bur-
gerrechtelijke regeling is voorts, dat de uitvoering van de wet-
telijke bepalingen zonder overheidscontrole kan plaats hebben. 

Wanneer gekozen is voor een burgerrechtelijke regeling, 
ligt het voor de hand, de aanspraak op vakantie te verbinden 
aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst. De voorgestel-
de wettelijke bepalingen behoren dan ook een plaats te vinden 
in de titel VII A van het derde boek van het Burgerlijk Wet-
boek, waar de arbeidsovereenkomst geregeld is. Het slot van 
de derde afdeling van deze titel, welke over de verplichtingen 
van de werkgever handelt, biedt daarvoor een geschikte 
plaats. 

De keuze van de arbeidsovereenkomst als uitgangspunt van 
de wettelijke regeling is in overeenstemming met de Aanbeve-
ling nr. 98, die in punt 3 spreekt van „all employed per-
sons" of „toutes les personnes employees". 

De Aanbeveling zondert uitdrukkelijk enige categorieën van 
arbeiders, namelijk zeelieden, landarbeiders en gezinsleden van 
de werkgever in een familiebtdr'jf uit. 

II 7168 1—3 (2) 
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De ondergetekende acht het noch nodig, noch wenselijk in 

het ontwerp uitzonderingen op te nemen. Hij acht het juist 
de aanspraak op vakantie steeds toe te kennen, mits er een 
arbeidsovereenkomst bestaat. 

§ 3. Hoofdtrckkcn van het ontwerp 
In § 1 is reeds opgemerkt, dat in tal van collectieve arbeids-

overeenkomsten een vakantie van twee weken is voorzien, 
waardoor een wettelijke regeling, welke een week vakantie 
als minimum stelt, geen aanbeveling verdient. De geschetste 
ontwikkeling van de verhoudingen op sociaal gebied leidt er 
toe, een tijd van twee weken tot grondslag van de regeling te 
kiezen. 

Voor jeugdige arbeiders is een langere duur van de vakantie 
dan twee weken wenselijk. Deze gedachte is ook naar voren 
gekomen in een rapport van een commissie uit de Stichting van 
den Arbeid van 1949. Hiervoor kunnen, zoals deze commissie 
heeft uiteengezet, verschillende redenen worden aangevoerd. 
In de eerste plaats kan er op worden gewezen, dat de jeug-
dige arbeiders zich nog in de periode van de lichamelijke 
ontwikkeling bevinden, zodat het lichaam voor het herstel 
een langere tijd nodig heeft dan bij de volwassen arbeiders 
het geval is. Voorts zijn de psychologische aspecten van be-
lang. De jeugdige arbeider bevindt zich, psychologisch gezien, 
in de ontwikkelingsfase van de puberteit. Een langere vakantie 
zal op deze ontwikkeling een gunstige invloed hebben. Bedacht 
moet voorts worden, dat de overgang van de school naar het 
bedrijf, vooral voor de ongeschoolde arbeidersjeugd, zeer ab-
rupt is. Aan deze overgang dient bijzondere aandacht te wor-
den besteed. Een van de middelen, die daartoe dienstig kan 
zijn, is een langere vakantie. 

In het ontwerp is de duur van de vakantie voor de jeugdige 
arbeiders op drie weken gesteld. Er moge aan herinnerd 
worden, dat ook in de Aanbeveling nr. 98 het beginsel tot uit-
drukking komt, dat aan de jeugdige arbeiders een langere va-
kantie verzekerd behoort te zijn dan aan de overige arbeiders 
(punt 10). Teneinde de moeilijkheden bij de invoering op te 
vangen, voorziet het ontwerp in een beperkte mogelijkheid op 
het beginsel uitzonderingen te maken. 

De hierboven besproken regeling omtrent de duur van de 
vakantie heeft niet de strekking deze duur bij de wet vast te 
stellen, doch geeft een wettelijk minimum aan. Het ontwerp 
laat derhalve de mogelijkheid open, dat partijen een langere 
vakantie dan het wettelijke minimum overeenkomen. Het ont-
werp stelt evenwel niet naar boven een grens voor de duur van 
de vakantie. Een wettelijke regeling van deze aard staat aan een 
verdere ontwikkeling van de denkbeelden omtrent de duur van 
de vakantie niet in de weg. Aan het vorenstaande moet nog 
worden toegevoegd, dat de instanties of organen, die belast 
zijn met het toezicht op de normen voor de arbeidsvoorwaar-
den, bevoegd blijven ten aanzien van boven het wettelijk mini-
mum uitgaande regelingen op het stuk van vakantie. 

Hoewel het ontwerp ten aanzien van de duur der vakantie 
het karakter van een minimum-regeling heeft, maakt het ver-
der geen onderscheid tussen wettelijke aanspraken op vakantie 
en eventueel daar bovenuitgaande contractuele aanspraken. 
Dit heeft tot gevolg, dat beide groepen van vakantie-aanspra-
ken door dezelfde rechtsregelen worden beheerst. Deze opzet 
van het ontwerp is in overeenstemming met de Aanbeveling 
nr. 98. Deze bevat in punt 4 de woorden: „not less than" of 
,,au moins egale a", doch de verdere inhoud heeft steeds be-
trekking op vakantie in hel algemeen. 

Het spreekt wel vanzelf, dat de doorbetaling van het 
loon tijdens de vakantie een essentieel onderdeel van de rege-
ling is. Op enkele kwesties, die in dit verband rijzen, wordt 
bij de toelichting op de artikelen nader ingegaan. 

In zijn meergenoemd advies (Publikaties 1957, nr. 8) heeft 
de Sociaal-Economische Raad op blz. 15—17 ook beschou-
vvingen gewijd aan de vakantiebijslag. Een belangrijke minder-
heid van de Raad bepleitte invoering van een wettelijke ver-
plichting tot betaling van dubbel loon over de aaneengesloten 
vakantieweek. 

Met de opvatting van de gehele Raad, dat een vakantiebij- | 

slag van betekenis is voor het effectueren van een zinvolle va-
kantie, kan geredelijk worden ingestemd. Ook valt niet tegen 
te spreken, dat het bedrijfsleven blijk heeft gegeven het be-
lang van deze materie in te zien. 

Het doel dat met de wettelijke regeling van de vakantie wordt 
beoogd, zou niet worden bereikt, indien er mede zou worden 
volstaan, enkel het minimum aantal dagen vakantie te be-
palen. Dan zou de mogelijkheid open blijven, dat de vakantie 
geheel in snipperdagen gegeven wordt. Het is duidelijk, dat 
daardoor afbreuk zou worden gedaan aan een aan het doel 
beantwoordende besteding van de vakantie. Wil de vakantietijd 
tot zijn recht komen, dan is daarvoor nodig, dat deze gedurende 
een bepaald aantal dagen zonder onderbreking wordt genoten. 
Het ontwerp stelt dit tijdvak op een week. Om te bereiken, dat 
de arbeiders deze aaneengesloten vakantie zoveel mogelijk 
zullen opnemen, bepaalt het ontwerp voorts, dat de arbeider 
geen toekenning van vakantie kan vorderen, alvorens hij aan-
spraak op de aaneengesloten vakantie heeft verworven. Deze 
bepaling is van regelend recht, omdat het ontwerp anders te 
zeer zou ingrijpen in allerlei zich van geval tot geval voor-
doende situaties. Er kunnen immers tal van redenen zijn, die 
de arbeider onder bepaalde omstandigheden de voorkeur doen 
geven aan losse vakantiedagen. Partijen kunnen dus overeen-
komen, dat de arbeider reeds vóórdat hij aanspraak op de 
aaneengesloten vakantie verworven heeft, een of meer vakantie-
dagen geniet. 

Het gevolg van het aldus opnemen van vakantiedagen te-
zamen met het opnemen van snipperdagen kan zijn, dat de 
arbeider niet voldoende dagen voor de aaneengesloten vakantie 
meer overhoudt. Dit betekent, dat de wet het recht op aaneen-
gesloten vakantie slechts kan verzekeren aan die arbeiders, die 
voldoende vakantie-aanspraken hebben. De arbeider heeft het 
daarbij zelf in de hand zich het recht op aaneengesloten 
vakantie te verschaffen, door voldoende vakantiedagen te 
reserveren. Uiteraard kan het recht op aaneengesloten vakantie 
binnen het kader van het ontwerp niet worden verzekerd aan 
de arbeider, wiens dienstbetrekking daarvoor nog te kort heeft 
geduurd. 

Voor de jeugdige arbeiders is een aaneengesloten vakantie 
van een week naar het oordeel van de ondergetekende onvol-
doende. De langere duur van de vakantie voor de jeugdi-
ge arbeiders maakt het wenselijk, dat een groter deel daarvan 
als aaneengesloten vakantie kan worden genoten. In het ont-
werp is het stelsel neergelegd, dat aan de jeugdige arbeider 
tweemaal een aaneengesloten vakantie van een week of een-
maal twee weken moet worden gegeven. 

Het behoeft weinig betoog, dat de aaneengesloten vakantie 
om aan haar doel te beantwoorden zoveel mogelijk in het gun-
stige seizoen — d.w.z. van 30 april—1 oktober — moet val-
len. Daar er echter redenen van gewicht kunnen zijn om de 
aaneengesloten vakantie buiten dit seizoen te geven, geeft het 
ontwerp op dit stuk geen dwingend voorschrift, doch spreekt 
een voorkeur voor de tijd van 30 april—1 oktober uit. Men 
denke in dit verband b.v. aan werkzaamheden in de landbouw 
en in het hotel- en restaurantbedrijf. 

Zou het ontwerp zich tot de bovenuiteengezette regeling van 
de duur der vakantie bepalen, dan zou daarvan het gevolg 
kunnen zijn, dat bij dienstbetrekkingen, welke korter dan een 
half jaar duren, de arbeider zijn recht op vakantie niet zou 
kunnen geldend maken, zodat de aan de duur der dienstbetrek-
king beantwoordende vakantiedagen verloren zouden gaan. 
In gevallen waarin de arbeider veelvuldig van werkgever ver-
andert, zou de arbeider dan weinig aan vakantie toekomen, 
hoewel hij regelmatig arbeid verricht. Het is daarom nodig, 
dat de aanspraak op vakantie bij het einde der dienstbetrekking 
steeds kan worden geldend gemaakt. Weliswaar wordt deze 
moeilijkheid in enkele bedrijfstakken opgevangen door een 
stelsel van vakantiebonnen, doch daarmede wordt slechts een 
gedeelte der gevallen bestreken; een wettelijke bepaling wordt 
daardoor op dit punt niet overbodig. 

De mogelijkheid om bij het einde der dienstbetrekking toe-
kenning van vakantie te vorderen leidt nog niet tot een geheel 
bevredigend stelsel. Immers, het einde der dienstbetrekking 
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kan vallen op een voor de besteding van de vakantie ongunstig 
tijdstip. Toch zou men dan vakantiedagen moeten opnemen, 
omdat zij anders verloren gaan. Hetzelfde geldt ten aanzien 
van vakantiedagen welke niet aaneengesloten behoeven te wor-
den gegeven. Teneinde de arbeider niet te noodzaken vakantie 
te nemen tegen het tijdstip, waarop de dienstbetrekking wordt 
beëindigd, is in het ontwerp aan de arbeider het recht toege-
kend om bij het einde der dienstbetrekking een uitkering in 
geld te vorderen, gelijk aan het loon over de dagen, waarop 
aanspraak op vakantie bestaat. Aldus kan de invloed van mu-
taties in de dienstbetrekkingen op het tijdstip van de vakan-
tie worden geëlimineerd. Teneinde deze uitkering in geld 
overeenkomstig haar doel te kunnen aanwenden, moet de ar-
beider bij zijn nieuwe werkgever zoveel dagen als met de uit-
kering overeenkomt vrijaf kunnen nemen. Deze vrije dagen 
worden in het ontwerp aangeduid als verlof zonder behoud 
van loon en aldus onderscheiden van vakantiedagen. Bij va-
kantie betaalt de werkgever, die de vakantie geeft, het loon 
door. Bij de hier bedoelde vrije dagen geschiedt dit niet, om-
dat de arbeider zijn inkomen aanvult met de van zijn vorige 
werkgever ontvangen uitkering. De arbeider heeft voor deze 
dagen recht op verlof zonder behoud van loon. De ondergete-
kende meent, dat aldus een bevredigend stelsel is verkregen. 

ARTIKELEN 

Artikel I 
Artikel 1638bb. Bij een zesdaagse werkweek bedraagt het 

aantal vakantiedagen zes en bij een vijfdaagse werkweek vijf 
dagen. 

De mogelijkheid bestaat, dat het wettelijk minimum van 
drie weken vakantie voor jeugdige arbeiders hier en daar tot 
praktische moeilijkheden aanleiding zou geven. Ten aanzien 
van algemene economische repercussies meent de ondergete-
kende geen uitzonderingsmogelijkheden te moeten voorstel-
Ien. Het bedrijfsleven zal zich bij de wettelijke norm moeten 
aanpassen. Het kan evenwel gebeuren, dat de wijze waarop 
of de mate waarin jeugdige arbeiders op bepaalde onderdelen 
in een onderneming werkzaam zijn, tot stagnatie in de andere 
onderdelen der onderneming zou leiden. Met het oog op der-
gelijke bezwaren opent het ontwerp, overeenkomstig de aan-
beveling van de Sociaal-Economische Raad, de mogelijkheid 
om bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of 
namens een bevoegd publiekrechtelijk orgaan van het mini-
mum van drie weken af te wijken. De vakantie voor de 
jeugdige arbeider zal op deze wijze echter niet verder kunnen 
worden teruggebracht dan tot twee en een halve week. 

Dat vakantie inhoudt vrijstelling van de verplichting tot het 
verrichten van arbeid spreekt zo vanzelf, dat het niet in het 
ontwerp behoeft te worden bepaald. 

Artikel 1638cc. Het eerste lid legt in beginsel vast, dat op 
elk tijdstip van het jaar een proportioneel recht op vakantie 
bestaat. Het ontwerp stelt voor het ontstaan van dit propor-
tionele recht geen minimumduur van de dienstbetrekking 
vast. Hoewel punt 4 ondsr (2) van de Aanbeveling nr. 98 
de mogelijkheid tot dit laatste openlaat, is daarvan in het ont-
werp geen gebruik gemaakt, zulks in het belang van degenen, 
wier beroep meebrengt, dat zij veelvuldig van werkgever wis-
selen of telkens slechts voor korte tijd in dienst zijn. 

Het tweede lid geeft op het voetspoor van het advies van 
de Sociaal-Economische Raad een beperkte mogelijkheid van 
de zuivere evenredigheid krachtens het eerste lid af te wijken, 
waardoor met de behoeften en omstandigheden in de verschil-
lende bedrijfstakken kan worden rekening gehouden. 

Artikel 1638dd. Het zou in zijn algemeenheid te ver gaan, 
indien onder alle omstandigheden de aanspraak op vakantie 
zou aangroeien door het enkele feit van het voortduren van de 
dienstbetrekking. Weliswaar spreekt het vanzelf, dat die aan-
spraak aangroeit, zolang de arbeid normaal wordt verricht. 
En ook bij verzuim of verlof, gedurende hetwelk het loon wordt 
doorbetaald, lijkt dit redelijk. Want indien een dergelijke perio-
de wat de loonbetaling betreft wordt aangemerkt als volbrachte 

arbeidstijd, is er geen reden om wat de aanspraak op vakantie 
aangaat anders te oordelen. 

De zaak komt echter anders te liggen, indien er ongeoor-
loofd verzuim in het spel is of verlof zonder behoud van loon. 
Daarbij komt het er niet op aan, of de periode van de onder-
breking lang of kort duurt. In het bijzonder bij niet betaald ver-
lof kan de duur van dat verlof sterk uiteenlopen, bijvoorbeeld 
van enige uren voor het uit liefhebberij afleggen van een exa-
men, tot enige jaren verlof voor studie. Te frequent of te lang-
durig ongeoorloofd verzuim zal al spoedig tot ontslag leiden, 
maar met het oog op het recht op vakantie maakt dit in begin-
sel geen verschil. Waar het in beide gevallen om gaat, is, of 
de periode van de onderbreking al dan niet wordt beschouwd 
als volbrachte arbeidstijd. 

Het ontwerp bepaalt, dat de arbeider over de tijd, geduren-
de welke hij wegens het niet verrichten van de bedongen arbeid 
geen recht op loon heeft, geen vakantierechten verwerft. De 
keuze van dit criterium geschiedt in navolging van de Aanbe-
veling nr. 98. 

Op dit beginsel is echter een belangrijke uitzondering ge-
maakt. De Aanbeveling nr. 98 zegt in punt 8, dat tijdens zwan-
gerschapsverlof de aanspraak op vakantie wel behoort te blij-
ven aangroeien, mits de arbeid binnen een zekere termijn wordt 
hervat. In het ontwerp is dit in dwingende vorm overgenomen 
en uitgebreid tot verzuim wegens ziekte, ongeval, herhalings-
oefening en burgerlijke dienstplicht. Op het ogenblik echter, 
waarop deze gevallen van ongewild verzuim een jaar hebben 
geduurd, is het verder aangroeien van de aanspraak op vakan-
tie niet langer gerechtvaardigd. De gelijkstelling van verzuim 
wegens ziekte enz. met verzuim wegens zwangerschap en be-
valling heeft ten doel, de arbeider, wie bijvoorbeeld een bedrijfs-
ongeval overkomt, wat zijn vakantierechten betreft niet in een 
ongunstiger positie te brengen dan zijn vrouwelijke collega, die 
door bevalling verzuimt. 

Keert de arbeider na de onderbreking niet bij de werkgever 
terug, dan gaat het te ver de werkgever met een financiële 
vergoeding van vakantieaanspraken te belasten. 

Uit de duur van de dienstbetrekking en uit het binnen die 
duur voorgekomen verzuim of verlof zonder loon kan de duur 
van de vakantie worden berekend. 

Artikel 1638ee. Een uitdrukkelijke bepaling is nodig om te 
bereiken dat dagen of gedeelten van dagen, gedurende welke 
de arbeider de arbeid wegens zwangerschap, bevalling, ongeval, 
ziekte, militaire of burgerlijke dienst of wegens bijzondere ge-
beurtenissen of omstandigheden niet heeft verricht, niet als 
vakantiedagen v/orden beschouwd. In deze gevallen verricht 
de arbeider weliswaar geen arbeid, doch het is duidelijk, dat 
deze dagen niet voor vakantiedoeleinden kunnen worden aan-
gewend. Het ontwerp verlangt, dat de reden van de verhinde-
ring vóór het tijdstip waarop de vakantie aanvangt, aan de werk-
gever moet zijn medegedeeld. Heeft deze mededeling niet tij— 
dig plaats gehad, dan gelden de dagen waarop de verhindering 
bestaat, niettemin als vakantie. Het zou op te veel praktische 
bezwaren stuiten, ingeval de arbeider tijdens de vakantie ziek 
wordt of een ongeval krijgt, voor te schrijven, dat deze dagen 
niet als genoten vakantie mogen worden beschouwd. 

Het ontwerp zwijgt in dit verband over verzuim zonder gel-
dige reden. Ingevolge artikel 1638tM, eerste lid, kan dergelijk 
verzuim invloed hebben op het aantal vakantiedagen, waarop 
de arbeider aanspraak kan maken. Een voorziening ten aanzien 
van verzuim zonder geldige reden is niet nodig, omdat dit ver-
zuim in het algemeen leidt tot verlies van de aanspraak op loon. 
Partijen kunnen echter overeenkomen de tijd van dit verzuim 
als vakantie te beschouwen. Achteraf kan dus verzuim zonder 
geldige reden in rechtsgeldige vakantie worden omgezet. Geeft 
de werkgever ongevraagd verlof, dan zal hij het loon moeten 
doorbetalen. Ongevraagd verlof kan als vakantie worden aan-
gemerkt, indien de arbeider dit als zodanig accepteert, doch hij 
behoudt zijn aanspraak op vakantie, indien niet de overigens 
voor de toekenning van vakantie geldende bepalingen zijn na-
geleefd. 

Artikel 1638ff. Het beginsel van de aaneengesloten vakan-
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tic is in de algemene beschouwingen toegelicht. Het verlof zon-
der behoud van loon dient om de arbeider van de beëindiging 
van de dienstbetrekking geen nadeel te doen ondervinden, wat 
de vakantie aangaat. Heeft een arbeider bij een werkgever 
nog geen voldoende aanspraken voor aaneengesloten vakantie, 
doch heeft hij recht op een aantal dagen verlof zonder behoud 
van loon, waardoor hij tezamen het aantal dagen bereikt dat 
voor de aaneengesloten vakantie nodig is, dan behoort de werk-
gever ook het aantal vakantiedagen, als dit minder bedraagt 
dan voor aaneengesloten vakantie vereist is, aaneengesloten te 
geven. 

Het tweede lid maakt het mogelijk, dat, om dezelfde reden 
als in de toelichting op artikel I638bb, tweede lid, vermeld, 
van de bijzondere voorschriften omtrent de aaneengesloten 
vakantie van jeugdige arbeiders wordt afgeweken. 

De beperking in het vierde lid is, zoals in de algemene be-
schouwingen is uiteengezet, opgenomen om het opnemen van 
snipperdagen voordat voldoende aanspraken voor de aaneen-
gesloten vakantie zijn verworven, tegen te gaan. Bij het einde 
van de dienstbetrekking moet de aanspraak op vakantie, ook 
als deze minder dagen omvat, steeds geldend gemaakt kunnen 
worden. Het kan immers zijn, dat de arbeider niet in een 
nieuwe dienstbetrekking overgaat. 

In de algemene beschouwingen is reeds toegelicht, waarom 
het instituut van het verlof zonder behoud van loon in het 
ontwerp geregeld moet worden. Dit instituut heeft tot strekking 
het mogelijk te maken, dat vakantiedagen, welke in een vorige 
dienstbetrekking verdiend zijn, in het voor vakantie bestemde 
seizoen kunnen worden opgenomen. De arbeider, die bij zijn 
tegenwoordige werkgever aanspraak heeft op minder dan een 
week vakantie moet bij het aantal vakantiedagen het aantal 
dagen verlof zonder behoud van loon kunnen optellen. Beant-
woordt het totaal aan een week of meer, dan kan de arbeider 
toekenning van een vrije week vorderen, ook als de vakantie-
aanspraak minder dan een week beloopt. 

Artikel 1638gg. Over de vaststelling van de vakantie moet 
een behoorlijk en tijdig overleg plaats vinden. Het overleg met 
de arbeider zelf is in de tekst van het ontwerp vooropgesteld. 
Dit is wenselijk omdat de bepalingen over de vakantie deel 
zullen uitmaken van de titel Arbeidsovereenkomst. Het artikel 
laat in overeenstemming met de behoefte van de praktijk de 
mogelijkheid open, het overleg met de individuele arbeider ach-
terwege te laten. De Sociaal-Economische Raad heeft aanbe-
volen in dit verband melding te maken van het overleg in de 
ondernemingsraad. Daartoe is echter de bepaling in het Burger-
lijk Wetboek niet nodig, omdat het plegen van overleg inzake 
het vaststellen van vakantietijden reeds ingevolge artikel 6, 
tweede lid, onder b van de Wet op de ondernemingsraden tot 
de bevoegdheden van de ondernemingsraad behoort. 

Het geval kan zich voordoen, dat een voor vakantie vastge-
stcld tijdstip tengevolge van inmiddels opgekomen omstandig-
heden zeer ongelegen komt. Er kan bijvoorbeeld, nadat een 
collectieve vakantie (fabrieksvakantie) is vastgesteld, een stroom 
van spoedopdrachten binnenkomen. Of — in een individueel 
geval — de enige in aanmerking komende plaatsvervanger van 
een met vakantie gaande arbeider in een sleutelpositie wordt 
plotseling ziek, waardoor bedrijfsstagnatie kan ontstaan. 

Er moet dus een mogelijkheid zijn eenmaal vastgestelde va-
kantietijdstippen te veranderen. Zonder nadere wettelijke be-
paling zou de werkgever tot deze verandering niet bevoegd zijn. 
Immers, het gaat hier niet om voorschriften omtrent het ver-
richten van de arbeid of om voorschriften ter bevordering van 
de goede orde in de onderneming van de werkgever, welke 
deze ingevolge artikel 1639Z» eenzijdig kan vaststellen. Het 
derde lid kent daarom uitdrukkelijk aan de werkgever de be-
voegdheid toe de tijdstippen van vakantie te veranderen. Deze 
verandering behoort evenwel niet te gemakkelijk te zijn; het 
ontwerp verlangt dat er gewichtige redenen zijn. Het is duide-
lijk, dat de arbeider schade kan lijden door de verandering 
van de vakantietijdstippen, bijvoorbeeld doordat hij schade-
vergoeding moet betalen aan hotel of pension. Het is billijk, 
dat deze schade door de werkgever wordt vergoed. Daarvoor 

is een bepaling in het ontwerp nodig, omdat de verandering 
van vakantietijdstippen in het ontwerp niet als wanprestatie van 
de werkgever beschouwd kan worden (tenzij de gewichtige 
redenen ontbreken). 

Artikel 1638hh. Het beginsel, dat de arbeider gedurende 
het genot van vakantie aanspraak op loon behoudt, spreekt zo 
vanzelf dat dit niet behoeft te worden toegelicht. Het woord 
„toekomende" drukt uit, dat het hier gaat om vakantie waarop 
de arbeider aanspraak heeft. Het moet dus vakantie zijn die 
aan de duur der dienstbetrekking beantwoordt. De arbeider 
heeft geen recht meer vakantie op te nemen, dan met zijn aan-
spraak op een bepaald ogenblik overeenkomt. Doch wanneer 
de werkgever ermede akkoord gaat, dat de arbeider meer 
vakantie neemt dan zijn aanspraak beloopt, is de werkgever 
verplicht het loon over het gehele tijdvak door te betalen. Ten 
aanzien van de onverplicht gegeven vakantie moet het loon als 
voorschot worden beschouwd. Dit betekent, dat, naar mate de 
dienstbetrekking na de vakantie voortduurt de bij wijze van 
anticipatie gegeven vakantiedagen verdiende vakantiedagen 
worden, zodat het daarover als voorschot gegeven loon ver-
schuldigd loon wordt. Eindigt de dienstbetrekking voordat de 
bij wijze van anticipatie gegeven vakantiedagen verdiend zijn, 
dan is ingevolge artikel 1638/-, eerste lid, schuldvergelijking 
met het loon van de arbeider toegelaten. Het vorenstaande 
laat onverlet, dat de werkgever aan de arbeider desverlangd ook 
buiten het geval van artikel 1638// verlof zonder behoud van 
loon kan geven. 

Bijzondere bespreking verdient nog het geval van sluiting van 
het bedrijf tijdens de vakantie. Wanneer de arbeider voldoende 
vakantieaanspraken heeft voor de tijd van de sluiting, wordt 
het loon gedurende dit tijdvak doorbetaald. Ook wanneer de 
arbeider onvoldoende vakantie-aanspraken heeft, doch voor 
het resterende deel een uitkering ontvangt ingevolge artikel 
1638(7, doen zich geen moeilijkheden voor. Doch in het geval, 
dat de arbeider onvoldoende vakantieaanspraken heeft tenge-
volge van de te korte duur van de dienstbetrekking en geen 
recht heeft op de uitkering, bedoeld in artikel 1638/7, dan wel 
op een te geringe uitkering, kan de arbeider aan de thans voor-
gestelde bepalingen geen aanspraak op loon of uitkering ge-
durende het gehele tijdvak der sluiting ontlenen. Naar het de 
ondergetekende voorkomt, heeft de arbeider alsdan aanspraak 
op loon krachtens artikel 1638rf van het Burgerlijk Wetboek. 
Daar artikel 1638c/ van regelend recht is, kan van deze bepa-
ling afgeweken worden, zodat in dat geval op dit artikel geen 
loonaanspraak van de arbeider gegrond kan worden. Het spreekt 
vanzelf, dat de arbeider geen loonaanspraak op artikel 1638r/ 
kan baseren, wanneer hij het tekort aan vakantieaanspraken zelf 
heeft veroorzaakt, doordat hij voorafgaande aan het tijdvak 
van de sluiting vakantiedagen heeft opgenomen. 

In verschillende bedrijfstakken bestaat de methode, dat tij— 
dens de vakantie het loon niet wordt doorbetaald, doch dat 
iedere werkgever door het uitreiken van vakantiebonnen bij 
elke loonbetaling bijdraagt aan een fonds, hetwelk de arbei-
der tijdens de vakantie zijn inkomen verschaft. Deze praktijk 
wordt door het ontwerp gesanctioneerd op deze voorwaarde, 
dat zij in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een re-
gcling door of namens een bevoegd publiekrechtelijk orgaan 
is vastgelegd. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag, dat al-
leen indien er een behoorlijk overleg heeft plaats gehad, de 
zekerheid bestaat, dat deze methode doeltreffend en tot bevre-
diging van alle betrokkenen kan werken. 

Artikel 1638'd. Dit artikel is in de algemene beschouwin-
gen toegelicht. 

Bij dit artikel moge de ondergetekende het standpunt toe-
lichten, dat hij ten aanzien van het ontslag op staande voet 
wegens een dringende reden inneemt. In een aantal collectieve 
arbeidsovereenkomsten komt de bepaling voor, dat bij ont-
slag wegens een voor de werkgever dringende reden de aan-
spraak op vakantie vervalt. Te dien aanzien worde het volgen-
de opgemerkt. 

Toen in 1953 te Genève de behandeling in eerste termijn 
plaats vond van het ontwerp, dat thans Aanbeveling nr. 98 
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is geworden, bevatte het bij de passage over de aanspraak bij 
ontslag de woorden: sans qu'il y ait faute du travailleur = for 
a reason othcr than misconduct on the part of the worker. 
De arbeiders maakten tegen deze woorden bezwaar en de werk-
gevers stonden er niet op, deze te handhaven. In de Aanbeve-
ling nr. 98 komen zij dan ook niet meer voor. Dit betekent in 
het algemeen, dat eenmaal verworven aanspraken op vakantie 
nimmer worden aangetast, ook dan niet, wanneer de arbeider 
de werkgever een dringende reden tot ontslag heelt gegeven. 

Het ontwerp gaat van het beginsel uit, dat vakantie geen 
gunst is, maar een reeht, hetwelk men zich door de verrichte 
arbeid heeft verworven. Het onderscheidt zich in dat opzicht 
niet van de aanspraak op loon. Ook het loon moet ingevolge 
artikel 1638a van het Burgerlijk Wetboek worden betaald tot 
het einde van de dienstbetrekking en de omstandigheid, dat dit 
einde wordt bepaald door het gebruik maken van een dringende 
reden, doet daaraan niet af. Op grond van deze overweging 
volgt het ontwerp de in de Aanbeveling nr. 98 vervatte richt-
lijn. Hieruit volgt, dat anders luidende bepalingen in individu-
ele of collectieve arbeidsovereenkomsten in strijd met de wet 
en dus nietig zijn. 

Artikel 1638jj. In de algemene beschouwingen is uiteen-
gezet, dat verlof zonder behoud van loon een noodzakelijke 
aanvulling vormt van de uitkering, welke bij het einde der 
dienstbetrekking moet worden gegeven. Uit juridisch oogpunt 
moet dit verlof onderscheiden worden van vakantie. Van vakan-
tie is in het ontwerp telkens sprake in geval van vrije dagen, 
waarover de werkgever het loon doorbetaalt. 

Wanneer de arbeid in loondienst niet regelmatig wordt ver-
richt, b.v. in het geval van seizoenarbeid, kan het voorkomen 
dat de arbeider in de tijd welke tussen twee dienstbetrekkingen 
verstrijkt, gelegenheid heelt de dagen waarop de geldelijke uit-
kering voorzien in artikel 1638// betrekking heeft, als vakantie 
te besteden. Er is dan geen reden de werkgever bij wie hij later 
in dienst treedt, te verplichten hem verlof zonder behoud van 
loon te geven. Het spreekt vanzelf, dat een arbeider die door 
beëindiging van een dienstbetrekking onvrijwillig werkloos is 
geworden, geen gelegenheid heeft dagen als vakantie te be-
steden. 

Artikel 1638kk. De wettelijke regeling van de vakantie 
heeft in het ontwerp een burgerrechtelijk karakter. De hand-
having der regeling moet mitsdien langs burgerrechtelijke weg 
geschieden. Hiervoor zijn in het algemeen geen bijzondere be-
palingen nodig, aangezien deze rechtsvorderingen uit het alge-
mene verbintenissenrecht volgen. Zo is de vordering tot door-
betaling van loon tijdens de vakantie een gewone loonvordering, 
terwijl de vordering tot betaling van de uitkering bedoeld in 
artikel 1638//' haar grond in dat artikel vindt. Wanneer de 
werkgever in gebreke is met de toekenning van vakantie- of 
van verlofdagen, dan wel deze niet op de juiste wijze of niet 
op het juiste tijdstip verleent, kan de arbeider toekenning van 
vakantie- of verlofdagen onder verbeurte van een dwangsom 
vorderen. 

De doelstelling van het ontwerp is aan de arbeider vakantie 
te verschaffen. Dit doel zou verijdeld kunnen worden, indien de 
arbeider, als de werkgever in gebreke is met de verlening van 
vakantie, vervangende schadevergoeding in geld zou kunnen 
vorderen. Dit zou er toe kunnen leiden, dat de arbeider ge-
noegen neemt met de betaling van een bedrag gelijk aan het 
loon over de vakantietijd of ook, dat hij het er op toe zou leg-
gen in plaats van toekenning van vakantie, een geldbedrag te 
vorderen. Dit moet naar het oordeel van de ondergetekende 
voorkomen worden. Aangezien zolang de dienstbetrekking 
duurt, steeds vakantie kan worden gegeven, sluit het artikel 
schadevergoeding ter vervanging van niet of niet op de juiste 
wijze verleende vakantie tijdens de duur der dienstbetrekking 
uit. De arbeider zal dus tijdens de dienstbetrekking steeds toe-
kenning van vakantie moeten vorderen. Betaling van een geld-
som door de werkgever laat de vordering van de arbeider tot 
toekenning van vakantie onverlet. In de redactie van het arti-
kel is tot uitdrukking gebracht, dat het van dwingend recht is. 

Doordat de bepalingen aangaande vakantie een onderdeel 
van de regeling van de arbeidsovereenkomst vormen, is de 
procedure in de artikelen 125a— \25d van het V/etboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering voorgeschreven voor de zaken 
betrekkelijk tot een arbeidsovereenkomst van toepassing. 

In het voorgaande is ten aanzien van de naleving telkens van 
de tussenkomst van de rechter gesproken. Het spreekt echter 
van zelf, dat door overleg tussen de organisaties van werkgevers 
en arbeiders de vakantiebepalingen als regel zonder tussen-
komst van de rechter zullen kunnen worden toegepast. 

Artikel 163811. In dit artikel zijn enige bijzondere verja-
ringstermijnen opgenomen. Het is wenselijk, dat geschillen, 
welke niet vakantie verband houden, binnen een betrekkelijk 
korte tijd tot oplossing worden gebracht. In een aantal ge-
vallen is een verjaringstermijn van zes maanden gekozen, zulks 
in aansluiting aan artikel 1639», zoals dit bij de wet van 17 
december 1953 (Sth. 619) is gewijzigd. In één geval is deze 
termijn echter te kort. 

Dit geval betreft de vordering tot toekenning van vakantie. 
Het moet mogelijk zijn de vakantie een jaar over te sparen, 
wanneer men in een bepaald jaar geen gelegenheid heeft met 
vakantie te gaan. Voorts bedenke men, dat, wanneer men in 
het ene jaar in januari vakantie neemt en in het volgende jaar 
in december, tussen beide tijdstippen een tijdruimte van 23 
maanden ligt. De verjaringstermijn moet dus tenminste twee 
jaar bedragen, ten einde te vermijden dat niet genoten vakantie-
dagen verjaren. 

Artikel 1638mm. Dit artikel brengt tot uitdrukking dat de 
voorgestelde bepalingen het karakter van een rninimumrege-
ling hebben. Partijen kunnen dus voor de arbeider gunstiger 
regelingen overeenkomen. 

Artikel II 
De artikelen 375, eerste lid, en 397 van het Wetboek van 

Koophandel bepalen, dat het Burgerlijk Wetboek op de ar-
beidsovereenkomst tussen de reder en de kapitein en tussen de 
reder en de schepeling van toepassing is, voor zover daarvan 
in het Wetboek van Koophandel niet is afgeweken. De opne-
ming van wettelijke bepalingen omtrent vakantie in het Burger-
lijk Wetboek brengt dus mede, dat deze bepalingen ook van 
toepassing zijn op de kapitein en de schepelingen. Het Wetboek 
van Koophandel geeft in de artikelen 381 en 414 reeds voor-
schriften omtrent vrije dagen van de kapitein en de schepelin-
gen, welke met het ontwerp in overeenstemming moeten worden 
gebracht. Voorts moet rekening gehouden worden met het 
Verdrag betreffende de vakantie met behoud van loon van zee-
lieden (herzien), nr. 91, 1949. Bij de wet van 6 december 1951, 
Stb. 539, is aan de Kroon de bevoegdheid voorbehouden dit 
Verdrag te bekrachtigen. De bekrachtiging voor Nederland 
heeft op 22 december 1961 plaats gehad (Tractatenblad 1962, 
nr. 7 ) . 

De artikelen 381 en 414 van het Wetboek van Koophandel 
zijn ingevolge de artikelen 375, tweede lid, 381, derde lid, 
452 en 452g van dat wetboek niet van toepassing op de kapi-
tein en de schepelingen ter zee- en kustvisserij. Voor hen gelden 
derhalve uitsluitend de vakantiebepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Omtrent de onderdelen van het artikel wordt nog het vol-
gende opgemerkt: 

a. (Artikel 381 van het Wetboek van Koophandel) De duur 
van de vakantie van de kapitein is in overeenstemming met 
artikel 3, eerste lid, onder a van het Verdrag gebracht. Voor 
de bepaling van het aantal dagen, dat achtereenvolgend gege-
ven moet worden, is het bestaande recht gehandhaafd. 

De woorden „of, indien de dienstbetrekking korter duurt, 
bij het eindigen van de dienstbetrekking'" zijn uit het eerste 
lid van dit artikel •—• evenals uit artikel 414 — weggelaten, 
omdat ingevolge het voorgestelde artikel 1638// van het Bur-
gerlijk Wetboek bij het einde van de dienstbetrekking aan-
spraak bestaat op een uitkering in geld wegens niet genoten 
vakantie. 
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gegeven worden aan de kapitein, die in Nederland thuis be-
hoort. In overeenstemming met artikel 4, tweede lid, van het 
Verdrag zal deze bepaling gelden voor de kapitein, die in Ne-
derland is aangemonsterd of aldaar woont. 

Het tweede lid van het bestaande artikel 381 maakt het mo-
gelijk, dat niet genoten vakantie door een vergoeding in geld 
vervangen wordt. Deze bepaling is in strijd met het voorge-
stelde artikel 1638M van het Burgerlijk Wetboek en moet dus 
vervallen. 

De handhaving van het derde lid van artikel 381 betekent, 
dat op de kapitein ter zeevisserij ingevolge artikel 375, eerste 
lid, van het Wetboek van Koophandel de vakantiebepalingen 
in het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. 

Hierbij zij opgemerkt, dat het Verdrag nr. 91 blijkens artikel 
1, derde lid, onder b niet van toepassing is op schepen bestemd 
voor de visvangst. 

b. (Artikel 414 van het Wetboek van Koophandel) De be-
paling omtrent de vakantie van de scheepsofficieren houdt ver-
band met artikel 3, eerste lid, onder a, van het Verdrag. 

De voorgestelde regeling van de vakantie in het Burgerlijk 
Wetboek voldoet aan de eisen, die het Verdrag ten aanzien van 
de scheepsgezellen stelt. Daarvoor zijn, behalve wat de laatste 
zin van het tegenwoordige artikel 414, eerste lid, betreft, geen 
bijzondere bepalingen nodig. Deze bepaling is, met gelijke wij-
ziging als ten aanzien van de kapitein vermeld, behouden. Voorts 
is de mogelijkheid gehandhaafd, om aan de scheepsgezel in 
plaats van een week aaneengesloten, gedurende tweemaal vijf 
achtereenvolgende dagen vakantie te geven. De handhaving 
van artikel 452g van het Wetboek van Koophandel heeft voor 
de schepelingen ter zeevisserij dezelfde betekenis als hierboven 
ten aanzien van artikel 381, derde lid, van dat Wetboek is ver-
meld. 

De Minister van Justitie, 
A. C. W. BEERMAN. 


