
Beste leden, 

 

Namens de Kadergroep Lidl van FNV Bondgenoten willen wij jullie erop wijzen dat 1 juli 2013 een deel 

van jullie vakantie-uren op het punt staat te vervallen. Het betreft hier de wettelijke vakantie-uren die 

jullie in 2012 hebben gekregen. Hoeveel uren jullie hebben staat in het overzicht dat jullie van Lidl 

hebben gekregen. 

 

Wij willen benadrukken dat dit niet voor iedereen geldt dus kijk goed op je overzicht. 

 

Wat moet je doen als je nog wel uren hebt staan? Vraag alsnog voor de maand mei en juni vakantie 

aan voor de uren die komen te vervallen. In de vakantiewet van 2012 staat dat een werkgever deze 

aanvraag niet zomaar mag weigeren zeker niet als de uren komen te vervallen. Krijg je van je 

leidinggevende geen toestemming om je vakantie-uren op te nemen neem dan contact op met 

personeelszaken. Zij moeten de uren dan omzetten naar een vervaltermijn van 5 jaar. Dit omzetten 

mag alleen als je de uren niet op mag maken. 

 

Heb je nog wettelijke uren van 2012 staan, neem deze dan op voor ze vervallen. 

 

Om wat meer duidelijkheid te krijgen over de uren die je krijgt hebben wij een overzicht gemaakt tot 

2020. Hierin staat precies wanneer welke vakantie-uren vervallen. 

 

Vervaltermijnen overzicht tot 2020 

Verval datum Welke uren vervallen 

1 juli 2013 Wettelijke uren 2012 

1 juli 2014 Wettelijke uren 2013 

1 juli 2015 Wettelijke uren 2014 

1 juli 2016 Wettelijke uren 2015 

1 juli 2017 Wettelijke uren 2016 

31 december 2017 Bovenwettelijke uren van VOOR 2013 

1 juli 2018 Wettelijke uren 2017 

31 december 2018 Bovenwettelijke uren van 2013 

1 juli 2019 Wettelijke uren 2018 

31 december 2019 Bovenwettelijke uren van 2014 

1 juli 2020 Wettelijke uren 2019 

31 december 2020 Bovenwettelijke uren van 2015 

 

Wettelijke uren(dagen): volgens de Wet heeft iedereen die fulltime werkt recht op 4 weken vakantie. 

Dus 4 weken x 5 dagen = 20 dagen (= 160 uur) per jaar bij een fulltime dienstverband.  

Als je bijv. 3 dagen per week werkt is het 4 weken x 3 dagen = 12 wettelijke dagen (= 96 uur). 

 

Bovenwettelijke dagen: alle vakantiedagen boven de wettelijke dagen. Dit is afgesproken met de 

vakbonden. In de VGL cao staat voor fulltime dienstverband in totaal 24 dagen.  

20 dagen zijn wettelijk en 4 (= 32 uur) dagen bovenwettelijk. 

 

Zoals jullie zien vervallen alleen vakantie-uren. De gespaarde ADV-uren komen niet te vervallen als 

deze niet worden opgenomen. Het is wel aan te raden om deze op te maken of te gebruiken voor 

tijdsparen. 

 

Hebben jullie nog vragen dan kunnen jullie altijd contact opnemen met de Kadergroep 

 

Met vriendelijke groet, 

Jullie collega’s van de Kadergroep Lidl - FNV Bondgenoten 

 

Mei 2013 

1249/FB/TB 


