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Buitengewoon verlof 

 
U wordt ongetwijfeld met enige regelmaat geconfronteerd met een vraag om verlof voor 

een speciale gelegenheid of voor onvoorzienbare omstandigheden, zoals een ziek kind. 

Voor een aantal specifieke omstandigheden regelt artikel 8.7 lid 1 van de cao het verlof, 

maar voor een groot aantal situaties is de regeling heel wat minder helder. 

 

Artikel 8.7 lid 3 en artikel 8.8 van de cao regelen dat voor andere, niet concreet 

omschreven situaties, ook recht op verlof bestaat. Het gaat dan om “andere zeer 

bijzondere persoonlijke omstandigheden die zich tijdens werktijd voordoen.”  

Artikel 8.8 heeft het over “omstandigheden in de leefsituatie die de werkgever 

redelijkerwijze verhinderen zijn werkzaamheden uit te voeren.” 

 

De toelichting op deze artikelen geeft enkele voorbeelden waarbij deze vorm van verlof 

van toepassing is: ophalen van documenten, het bezichtigen van een woning of het 

bijwonen van een doopplechtigheid. Maar ook het aanwezig zijn bij het huwelijk of de 

promotie van een goede vriend(in) worden genoemd. 

 

Belangrijk is dat er vooraf toestemming wordt gevraagd (en verkregen) voor het verlof. 

Zo mogelijk beperkt het verlof zich tot een gedeelte van een werkdag. In dat geval is 

artikel 8.7 lid 3 van toepassing. Op verlof voor een hele werkdag is artikel 8.8 van 

toepassing. In dat geval kan voor elke periode van 12 maanden maximaal het aantal 

werkdagen waarop de werknemer in 2 weken recht heeft verlof worden gegeven. Voor 

een fulltime werknemer is dat dus 10 dagen. Deze periode van 12 maanden valt niet per 

definitie samen met een schooljaar. Op het moment dat iemand een verzoek indient, 

geldt de periode van 12 maanden direct voorafgaande aan de dag waarvoor verlof wordt 

gevraagd. 

 

Het verdient aanbeveling om voor dit soort situaties beleidsregels op te stellen die zo 

concreet mogelijk omschrijven welke situaties voor dit verlof in aanmerking komen. Deze 

beleidsregels vallen onder het instemmingsrecht van de P(G)MR op grond van artikel 

12.1.e van de WMS.   

 
  


