
Vakantie en roostervrije dagen in 2017 

In de collectieve arbeidsovereenkomst voor 2015-2017 voor de bitumineuze en kunststof 

dakbedekkingsbedrijven zijn nieuwe afspraken gemaakt over de indeling van vakantiedagen en 

vrije dagen. Zo zijn er minder collectief vastgestelde vakantiedagen. Daarnaast kennen de 

bedrijven die de flexregeling toepassen een afwijkende indeling van de roostervrije dagen. 

Zomervakantie 

Als vanouds moeten 15 van de beschikbare verlofdagen aaneengesloten worden opgenomen in een 

periode welke wordt bepaald na redelijk overleg met de werknemer(s). 

De 10 resterende verlofdagen in vakantiejaar 2017 zijn vrij opneembaar door de werknemer in 

redelijk overleg met de werkgever.  

Roostervrije dagen 

In de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 heeft de werknemer recht op 20 

roostervrije dagen. Deze is als volgt ingedeeld. 

Indeling wanneer de werkgever geen 

gebruik maakt van de flexregeling  

Indeling wanneer de werkgever gebruik 

maakt van de flexregeling 

- 1 dag op Goede Vrijdag; 
- 1 dag na Hemelvaartsdag; 
- 2 dagen ter beschikking van de 

werknemer; 
- 4 dagen ter vaststelling door de 

werkgever; 
- 7 collectief vastgestelde dagen ten 

behoeve van de kerstvakantie, en wel op 
de navolgende data: 27, 28 en 29 
december 2017 en 2, 3, 4 en 5 januari 

2018. De vier laatstgenoemde data komen 
ten laste van het tegoed aan roostervrije 
dagen over 2017; 

- 5 dagen kunnen worden aangewend om in 
de periode van 1 januari tot 1 maart en 1 
december tot en met 22 december de 

dagelijkse arbeidsduur te verkorten met 

maximaal 1,5 uur. 

- 1 dag op Goede Vrijdag; 
- 1 dag na Hemelvaartsdag; 
- 6 dagen ter beschikking van de 

werknemer; 
- 5 dagen ter vaststelling door de 

werkgever; 
- 7 collectief vastgestelde dagen ten 

behoeve van de kerstvakantie, en wel op 
de navolgende data: 27, 28 en 29 
december 2017 en 2, 3, 4 en 5 januari 

2018. De vier laatstgenoemde data komen 
ten laste van het tegoed aan roostervrije 
dagen over 2017. 

 

Feestdagen 

Iedere werknemer heeft recht op verlof tijdens algemeen erkende christelijke feestdagen en 

Nieuwjaarsdag en Koningsdag. In 2017 zijn dat de volgende zes dagen. 

 Tweede Paasdag: maandag 17 april 2017 

 Koningsdag: donderdag 27 april 2017 

 Hemelvaartsdag: donderdag 25 mei 2017 

 Tweede Pinksterdag: maandag 5 juni 2017 

 Kerstdagen: maandag 25 en dinsdag 26 december 2017 

Wintersluiting 2016/2017 

In de CAO 2015-2017 is afgesproken dat er ten behoeve van de Kerstvakantie 2016/2017 acht 

roostervrije dagen moeten worden ingezet. Om tot twee weken wintersluiting te komen zijn echter 

negen dagen nodig. De resterende dag moet in onderling overleg tussen werkgever en 

werknemer(s) worden vastgesteld. Dat kan een roostervrije dag of een vakantiedag zijn. De keuze 

daarvoor mag niet eenzijdig door de werkgever worden opgelegd. Het tekort ontstaat doordat er 

maar één feestdag (Tweede Kerstdag) op een doordeweekse dag valt. In de wintersluiting 

2017/2018 doet zich dat probleem niet voor, omdat dan zowel Eerste als Tweede Kerstdag en 

Nieuwjaarsdag op doordeweekse dagen vallen. 


