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Vakantie en ziekte

Prof.mr. W.H.A.C.M. Bouwens

Hof van Justitie EU 24 januari 2012, zaak C-282/10 (Dominguez)

Over de gebreken in de Nederlandse vakantiewetgeving 
en de aansprakelijkheid van de Staat voor het niet correct 
implementeren van Richtlijn 2003/88/EG.

Inleiding
Aanleiding voor deze bijdrage is het arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie van 24 januari 2012 in 
de zaak Dominguez tegen Centre informatique de  Centre 
Ouest Atlantique (CICOA). Dit arrest staat niet op zich-
zelf. Het vormt het voorlopige sluitstuk van een serie ar-
resten over artikel 7 van Richtlijn 2003/88/EG inzake een 
aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (en 
zijn identiek geformuleerde voorloper art. 7 van Richtlijn 
93/104/EG).1 Dit artikel betreft de jaarlijkse vakantie met 
behoud van loon. Het luidt als volgt:

1 De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat aan alle werk-
nemers jaarlijks een vakantie met behoud van loon van ten minste 
vier weken wordt toegekend, overeenkomstig de in de nationale 
wetten en/of gebruiken geldende voorwaarden voor het recht op en de 
toekenning van een dergelijke vakantie.
2 De minimumperiode van de jaarlijkse vakantie met behoud van 
loon kan niet door een financiële vergoeding worden vervangen, 
behalve in geval van beëindiging van het dienstverband.

Met name het arrest in de gevoegde zaken Schultz-Hoff en 
Springer uit 2009 heeft in Nederland de nodige opwinding 
veroorzaakt. De bepalingen inzake vakantie in titel 7.10 
(arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek kenden 
een beperking in de opbouw van vakantieaanspraken van 
zieke werknemers die niet in overeenstemming was met de 
uitleg die het Hof aan de Richtlijn gaf. Dit heeft tot een wij-
ziging van de vakantiewetgeving per 1 januari 2012 geleid. 

Hierna behandel ik eerst de belangrijkste arresten van 
het Hof van Justitie over het recht op jaarlijkse vakan-
tie met behoud van loon. Daarna ga ik in op de nieuwe 
BW-bepalingen. Vervolgens sta ik uitgebreid stil bij het 
 Dominguez-arrest en stel ik de vraag aan de orde of 
de Staat aansprakelijk is voor de schade die langdurig 
arbeidsongeschikten hebben geleden als gevolg van de on-
juiste omzetting van Richtlijn 2003/88 in Nederlands recht.

BECTU
Het eerste arrest van de reeks dateert uit 2001.2 Het 
betrof de Engelse Working Time Regulations 1998, waarin 
was opgenomen dat een recht op vakantie slechts ontstaat 
wanneer de werknemer dertien weken ononderbroken is 
tewerkgesteld. BECTU – een vakbond voor werknemers 
in de theater-, televisie- en filmwereld – kwam op tegen 
deze regeling omdat de meeste van haar leden, door hun 
korte dienstverbanden, geen aanspraak konden maken op 
vakantie. 

Het Hof van justitie overwoog dat, gezien de commu-
nautaire regelgeving en de opname van het recht in het 
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van 
de werkenden (1989), het recht op jaarlijkse vakantie met 
behoud van loon moet worden beschouwd

‘43. (…) als een bijzonder belangrijk beginsel van communautair 
sociaal recht, waarvan niet mag worden afgeweken en waaraan de be-
voegde nationale autoriteiten slechts uitvoering mogen geven binnen 
de uitdrukkelijk in richtlijn 93/104 zelf opgesomde grenzen.’

Mede omdat zij ten aanzien van dit recht niet voorziet in 
een afwijkingsmogelijkheid, moet de Richtlijn volgens het 
Hof aldus worden uitgelegd, 

1 Respectievelijk Richtlijn van 4 november 2003, PbEU 
L 299 en Richtlijn van 23 november 1993, PbEG L307.

2 HvJ 26 juni 2001, C-173/99, JAR 2001/158 (BECTU).
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‘52 (…) dat zij er zich tegen verzet, dat lidstaten het aan alle werk-
nemers toegekende recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon 
eenzijdig beperken door het ontstaan van dit recht te doen afhangen 
van een voorwaarde die tot gevolg heeft, dat bepaalde werknemers 
van dit recht worden uitgesloten.
53. De uitdrukking ‘overeenkomstig de in de nationale wetten en/of 
gebruiken geldende voorwaarden voor het recht op en de toekenning 
van’ [in art. 7 van de Richtlijn: WB] dient derhalve aldus te worden 
uitgelegd, dat zij alleen slaat op de toepassingmodaliteiten van de 
jaarlijkse vakantie met behoud van loon in de verschillende lidstaten. 
(…)’

De voorwaarden voor de uitoefening en tenuitvoerlegging 
mogen derhalve door de lidstaten worden vastgelegd, 
maar het ontstaan van het recht zelf mag niet van eniger-
lei voorwaarde afhankelijk worden gesteld. Een regeling 
als de Engelse, die het recht op vakantie met behoud van 
loon laat afhangen van de voorwaarde dat de werknemer 
een bepaalde periode ononderbroken bij dezelfde werkge-
ver te werk is gesteld, is daarom in strijd met de Richtlijn.

Schultz-Hoff e.a.
In het tweede arrest, dat in 2009 werd gewezen in de ge-
voegde zaken Schultz-Hoff en Stringer, kwam onder meer 
aan de orde of en zo ja in hoeverre, een werknemer die 
wegens ziekteverlof afwezig is, recht heeft op een financië le 
vergoeding voor de jaarlijkse vakantie die niet is opgeno-
men aan het eind van de arbeidsverhouding.3 Meer in het 
bijzonder diende het hof zich te buigen over de Duitse va-
kantiewetgeving, die inhield dat de vakantie moet worden 
opgenomen in het kalenderjaar van toekenning. Meenemen 
naar het volgende jaar was volgens de nationale regeling 
slechts mogelijk indien dringende bedrijfs belangen of met 
de werknemer verband houdende redenen dat rechtvaar-
digden. In dat geval moest de vakantie op straffe van 
verval worden opgenomen in de eerste drie maanden van 
het volgende kalenderjaar of in een bij cao vast te stellen, 
langere ‘overdrachtsperiode’. Schultz-Hoff was gedurende 
meer dan een jaar voorafgaand aan het einde van zijn 
arbeidsovereenkomst door ziekte verhinderd vakantie op te 
nemen. Volgens zijn werkgever waren de vakantieaanspra-
ken vervallen omdat de in de cao opgenomen overdrachts-
periode van zes maanden inmiddels was verstreken, en 
hoefden die bij einde van het dienstverband daarom ook 
niet door een financiële vergoeding te worden vervangen.

Voortbouwend op de bovenaangehaalde overwegingen 
uit het BECTU-arrest, constateert het Hof dat artikel 7 
van de Richtlijn betrekking heeft op ‘alle werknemers’ 
en dat deze bepaling geen onderscheid maakt tussen 
arbeids ongeschikte werknemers en andere werknemers. 
Dit  betekent dat:

‘41. (…) ten aanzien van werknemers met een naar behoren voor-
geschreven ziekteverlof, voor het door richtlijn 2003/88 zelf aan alle 
werknemers verleende recht op jaarlijkse vakantie met behoud van 

loon (…) niet door een lidstaat als voorwaarde kan worden gesteld dat 
tijdens de door die lidstaat vastgestelde referentieperiode daadwerke-
lijk is gewerkt.’ 

De vaststelling van een overdrachtsperiode waarin de va-
kantie alsnog kan worden opgenomen, behoort volgens het 
Hof evenwel tot de voorwaarden voor de uitoefening en 
tenuitvoerlegging van het recht op vakantie die in begin-
sel tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort.

‘43. Hieruit volgt dat artikel 7, lid 1, van richtlijn 2003/88 in beginsel 
niet in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling die voor-
waarden voor de uitoefening van het uitdrukkelijk door deze richtlijn 
verleende recht op jaarlijkse vakantie stelt, zelfs met inbegrip van 
het verlies van dit recht aan het einde van een referentieperiode of 
een overdrachtsperiode, mits de werknemer wiens recht op jaarlijkse 
vakantie met behoud van loon verloren gaat, daadwerkelijk de moge-
lijkheid heeft gehad om van het hem door de richtlijn verleende recht 
gebruik te maken.’ 

Nu het recht op jaarlijkse vakantie niet mag worden 
ondergraven door nationale bepalingen die het ontstaan 
van het recht op vakantie met behoud van loon uitsluiten 
(zie BECTU), kan volgens het Hof ook

‘48. (…) niet worden aanvaard dat dit anders kan zijn met betrekking 
tot nationale bepalingen volgens welke dit recht vervalt in het geval 
van een werknemer die tijdens de gehele referentieperiode en/of tot 
een overdrachtsperiode met ziekteverlof is geweest, zoals Schultz-
Hoff, en niet in staat [is] om van zijn recht op jaarlijkse vakantie met 
behoud van loon gebruik te maken.’ 

Schulte
Uit het arrest Schultz-Hoff leek te moeten worden afgeleid 
dat vakantiedagen die niet kunnen worden opgenomen 
omdat men ziek is, op grond van artikel 7 Richtlijn 
2003/88 niet kunnen verjaren zolang de verhindering we-
gens ziekte voortduurt.4 Het eind 2011 door het Hof van 
Justitie gewezen arrest Schulte heeft duidelijk gemaakt 
dat het Hof van Justitie deze consequentie niet aan de 
genoemde richtlijnbepaling wil verbinden.5 

In dit arrest staat, net als in Schultz-Hoff de beperkte 
overdrachtsregeling uit de Duitse wetgeving centraal. Het 
ging in casu om een in Duitsland werkzame werknemer die 
als gevolg van een infarct zwaar gehandicapt raakte. Bijna 
vijf jaren na het infarct werd zijn arbeidsovereenkomst 
beëindigd. Werknemer Schulte vorderde vergoeding van de 
niet-opgenomen vakantiedagen over de laatste drie jaren 
van zijn dienstverband. De toepasselijke cao bepaalde ech-
ter dat, ingeval geen vakantie kon worden opgenomen als 
gevolg van ziekte, het recht op vakantie verviel wanneer na 
het verstrijken van het kalenderjaar waarin de vakantie-
aanspraken zijn opgebouwd, vijftien maanden waren 
verstreken. De nationale rechter stelde het Hof van Justitie 
prejudiciële vragen om te vernemen of Richtlijn 2003/88 in 
de weg staat aan een dergelijke beperking van de cumulatie 
van vakantierechten van arbeidsongeschikte werknemers.

3 HvJ 20 januari 2009, C-350/06 en C-520/06, JAR 
2009/58; ArA 2009/2, p. 85 e.v. (m.nt. Burger).

4 Zie in die zin onder anderen: D.F. Berkhout, ‘Het 
Schultz-Hoff-arrest: nooit te ziek voor vakantie’, 

TAP 2009/3, p. 111, en S.S.M. Peters & E.J.A. 
Franssen, ‘Vakantierechten van zieke werk-
nemers na Schultz-Hoff: wie betaalt de Europese 
rekening?’, TRA 2010/22.

5 HvJ EU 22 november 2011, JAR 2012/19 (m.nt. 
Dop). Zie over de conclusie van de A-G in deze 
zaak: W.L. Roozendaal, Commentaar AR 2011-
0548.
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Het Hof herhaalt – zie hiervoor punt 43 uit het Schultz-
Hoff-arrest – dat de lidstaten bevoegd zijn voorwaarden 
te stellen voor de uitoefening van het recht op jaarlijkse 
vakantie met behoud van loon, zelfs met inbegrip van 
het verlies van dit recht aan het einde van een referen-
tie- of overdrachtsperiode, maar dat het daaraan wel de 
principië le voorwaarde heeft verbonden dat de werknemer 
wiens recht verloren gaat, daadwerkelijk de mogelijkheid 
heeft gehad om van het hem door de richtlijn verleende 
recht gebruik te maken. Het Hof ziet echter aanleiding 
een nuancering aan te brengen.

‘29. Anders zou een werknemer, zoals verzoeker in het hoofdgeding, 
die gedurende meerdere opeenvolgende referentieperioden [jaren] 
arbeidsongeschikt is, het recht hebben om op onbeperkte wijze alle 
rechten op jaarlijkse vakantie met behoud van loon te cumuleren die 
gedurende de periode van zijn afwezigheid op het werk zijn verwor-
ven.
30. Een recht op een dergelijke onbeperkte cumulatie van rechten op 
jaarlijkse vakantie met behoud van loon die gedurende een derge-
lijke periode van arbeidsongeschiktheid zijn verworven, beantwoordt 
niet meer aan het doel zelf van het recht op jaarlijkse vakantie met 
behoud van loon.’

Dit doel is tweeledig, te weten:

‘31. (…) de werknemer in staat stellen enerzijds uit te rusten van 
de uitvoering van de hem door zijn arbeidsovereenkomst opgelegde 
taken, en anderzijds over een periode van ontspanning en vrije tijd te 
beschikken (…)’ 6 

Uitgangspunt van het Hof is dat de rusttijd niet aan 
belang inboet wanneer hij in een periode volgend op de re-
ferentieperiode wordt genomen,7 maar dat dit niet langer 
geldt wanneer een bepaalde tijdgrens wordt overschreden.

‘33. (…) Voorbij die grens heeft de jaarlijkse vakantie immers geen 
positief effect meer voor de werknemer als tijd om uit te rusten, en 
behoudt enkel haar eigenschap als periode van ontspanning en vrije 
tijd.’8 

Bij de vaststelling van de periode waarna vakantie geen 
positief effect meer heeft als rusttijd, hanteert het Hof 
het uitgangspunt dat de overdrachtsperiode de duur van 
de referentieperiode waarvoor zij is toegekend, wezenlijk 
moet overschrijden om de werknemer in staat te stellen 
de niet-genoten rustperioden alsnog op te nemen (punt 
38). De periode moet echter ook niet te lang worden om 
de werkgever te beschermen tegen het gevaar van een 
te grote cumulatie van perioden van afwezigheid van de 
werknemer en tegen de moeilijkheden die hieruit kunnen 
voortvloeien voor de arbeidsorganisatie (punt 39). Het hof 
concludeert

‘44. (…) dat een periode van overdracht van het recht op jaarlijkse 
vakantie met behoud van loon van vijftien maanden, zoals in het 
hoofdgeding, niet voorbijgaat aan het doel van dat recht, daar zij 
verzekert dat dit recht zijn positief effect voor de werknemer als tijd 
om uit te rusten behoudt.’ 

Een vervaltermijn van vijftien maanden voor de aanspra-
ken van werknemers die als gevolg van ziekte geen vakan-
tie hebben kunnen opnemen, is geoorloofd. Een verval-
termijn van zes maanden is daarvoor, gelet op het arrest 
Schultz-Hoff, te kort. Waar de grens precies ligt, laat het 
Hof van Justitie in het midden. Ik acht een vervaltermijn 
van een jaar na het jaar waarin de aanspraak is ontstaan, 
toelaatbaar.9 De werknemer die te ziek is om vakantie 
te genieten, zal bij zijn herstel op dat moment immers 
in ieder geval de beschikking hebben over een tegoed 
gelijk aan het minimale aantal jaarlijkse vakantiedagen, 
toegekend in het jaar volgend op dat waarin de vervallen 
aanspraken zijn ontstaan. 

De Nederlandse vakantiewetgeving
Artikel 7:634, eerste lid, BW bepaalt dat een werknemer 
over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige over-
eengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, een 
aanspraak op vakantiedagen verwerft van ten minste 
vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. 
De aanspraak op vakantie ontstaat met de loop van het 
dienstverband.10 De werknemer die over een deel van het 
jaar recht op loon heeft gehad, verwerft over dat deel een 
evenredige aanspraak op vakantie (art. 7:634, tweede lid, 
BW). De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar 
in de gelegenheid te stellen zijn minimumaanspraken op 
vakantie geldend te maken. Wanneer de vakantie wordt 
opgenomen, is aan de werknemer, tenzij daarover tussen 
partijen andersluidende afspraken zijn gemaakt of in de 
cao anders is bepaald (art. 7:638 BW). De werknemer is 
niet verplicht om vakantie op te nemen. Wel geldt voor de 
rechtsvordering tot toekenning van vakantie een verja-
ringstermijn van vijf jaren (art. 7:642 BW). De aanspraak 
op vakantie kan, voor zover deze het wettelijk minimum-
aantal vakantiedagen niet te boven gaat, tijdens de duur 
van de arbeidsovereenkomst niet worden vervangen door 
schadevergoeding (art. 7:640 BW). Bij het einde van de 
arbeidsovereenkomst heeft de werknemer recht op een 
vergoeding gelijk aan het loon over de nog resterende 
vakantieaanspraken (art. 7:641 BW).

Artikel 7:634 BW koppelt de opbouw van vakantie 
tijdens het dienstverband aan het recht op loon. Heeft de 
werknemer wegens het niet verrichten van de bedongen 

6 Zie ook Schultz-Hoff, punt 25.
7 Zie eerder HvJ 6 april 2006, C-124/05, JAR 

2006/102 (FNV/Nederland), punt 30, en Schultz-
Hoff, punt 30.

8 Advocaat-generaal Trstenjak wijst er in haar 
conclusie voorafgaand aan het arrest tevens op dat 
een verdere opbouw van vakantieaanspraken de 
reïntegratie van zieke werknemers kan belemme-
ren en werkgevers kan bewegen aan te sturen op 

ontslag. Verder zou een onbeperkte cumulatie met 
name werkgevers  in grote organisatorische en 
financiële problemen kunnen brengen. Ten slotte 
zou het uitkeren van vakantietegoeden onbedoeld 
kunnen uitpakken als een verkapte ontslag-
vergoeding. Zie over deze conclusie tevens: W.L. 
Roozendaal, AR-updates, Commentaar 2011-11.

9 Daarbij baseer ik mij mede op art. 9, eerste 
lid, van Verdrag nr. 132 van de Internationale 

Arbeidsorganisatie op grond waarvan het on-
onderbroken gedeelte van de jaarlijkse vakantie 
met behoud van loon niet later dan één jaar na 
het einde van het jaar waarin de aanspraak is 
ontstaan, dient te worden opgenomen. Ook het Hof 
van Justitie refereert aan deze verdragsbepaling.

10 W.H.A.C.M. Bouwens & R.A.A. Duk, Van der 
Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht (23e druk), 
Deventer 2011, p. 139.
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arbeid geen aanspraak op loon, dan verwerft hij over die 
tijd in beginsel geen vakantieaanspraken. Artikel 7:635 
BW maakt echter een groot aantal uitzonderingen op dit 
uitgangspunt, onder meer voor de werknemer die tegen 
zijn wil niet in staat is om de overeengekomen werkzaam-
heden te verrichten. 

Artikel 7:635 BW bevatte tot 1 januari 2012 in het 
vierde lid een bijzondere regeling voor de opbouw van 
vakantiedagen gedurende de periode waarin de bedon-
gen arbeid niet werd verricht wegens ziekte. Deze rege-
ling hield in dat de werknemer, tijdens de ziekteperiode 
slechts vakantie verwierf over een periode van maximaal 
zes maanden, ongeacht of hij aanspraak had op loon.11 
De opbouw van deze aanspraak werd toegerekend aan de 
laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid, het-
geen van belang was in verband met de verjaringstermijn. 
Het artikellid bepaalde voorts dat geen vakantieopbouw 
plaatsvond gedurende de tijd welke een zieke werknemer 
onvoldoende meewerkt aan zijn reïntegratie.

De wetswijziging van 1 januari 2012
Met de uitspraken van het Hof van Justitie in de zaken 
BECTU en Schultz-Hoff e.a. werd duidelijk dat de Ne-
derlandse wetgeving niet in overeenstemming was met 
Richtlijn 2003/88. Uit deze uitspraken kan immers worden 
afgeleid dat artikel 7 van de Richtlijn 2003/88 een recht op 
jaarlijkse vakantie met behoud van loon toekent aan alle 
werknemers, ongeacht hun gezondheidstoestand, en dat 
zij zich verzet tegen een nationale regeling die de opbouw 
van de minimaal voorgeschreven vakantie afhankelijk 
stelt van de voorwaarde dat daadwerkelijk arbeid is ver-
richt. De wetgever heeft dit ook ingezien. Dit heeft geleid 
tot een wetswijziging per 1 januari 2012.12

De wetswijziging voorzag in de eerste plaats in het 
schrappen van het vierde lid van artikel 7:635 BW. Daar-
mee is het bijzondere regime voor de opbouw van vakan-
tieaanspraken tijdens arbeidsongeschiktheid wegens 
ziekte komen te vervallen. Dit betekent dat zieke werk-
nemers op grond van artikel 7:634 BW vakantie opbouwen 
zolang zij jegens de werkgever aanspraak kunnen maken 
op loon. Dat is ingevolge artikel 7:629 BW in het algemeen 
het geval gedurende de eerste twee jaren na het intreden 
van de arbeidsongeschiktheid. Het is de vraag of deze 
koppeling van de opbouw aan de voorwaarde dat recht 
bestaat op loon, zich wel verdraagt met artikel 7 Richtlijn 
2003/88, dat voor het verwerven van aanspraken im-
mers geen andere voorwaarden stelt dan het bezit van de 
hoedanigheid van ‘werknemer’. Deze kwestie is evenwel 

van ondergeschikt belang, nu, anders dan de regering ken-
nelijk veronderstelt,13 de vakantieopbouw niet stokt zodra 
de werknemer zijn recht op loon verliest. De werknemer 
die na deze periode nog steeds verhinderd is de bedongen 
arbeid te verrichten als gevolg van ziekte, is als regel te-
gen zijn wil niet in staat om de overeengekomen arbeid te 
verrichten en zal dus een beroep kunnen doen op artikel 
7:635, eerste lid, onder d, BW.14 

Volgens de memorie van toelichting betekent het 
schrappen van artikel 7:635, vierde lid, BW niet dat de 
werknemer die niet aan zijn reïntegratieverplichtingen 
voldoet, nu wel vakantieaanspraken opbouwt. Nu deze 
werknemers op grond van artikel 7:629 derde lid BW geen 
recht hebben op loondoorbetaling, brengt de koppeling 
van de opbouw van vakantieaanspraken aan het recht op 
loon in artikel 7:634 BW, volgens de regering mee dat deze 
werknemers geen vakantieaanspraken verwerven.15 Ook 
hier ziet de regering de mogelijkheden van de werknemer 
om een beroep te doen op artikel 7:635, eerste lid, onder-
deel d, BW over het hoofd.

Naast het vervallen van artikel 7:635, vierde lid, BW heeft 
de wetswijziging geleid tot aanpassingen in de artikelen 
7:636, 7:637 en 7:638 BW. Deze strekken ertoe te ver-
duidelijken dat ziekte niet in de weg hoeft te staan aan 
het opnemen van vakantie, noch aan het verrekenen van 
ziekte dagen met vakantiedagen. Wil de werknemer tijde-
lijk vrijgesteld worden van zijn reïntegratieverplichtingen, 
dan dient hij volgens de regering vakantie op te nemen. 
Voor deze werknemers heeft vakantie hetzelfde doel als 
voor gezonde werknemers: herstellen c.q. uitrusten van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de dienstbetrekking.16 
Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer 
tijdens een vastgestelde vakantie ziek is, kunnen echter 
niet als vakantie gelden, tenzij de werknemer daarmee in 
voorkomend geval instemt (art. 7:638 lid 8 BW).17

Ten slotte is per 1 januari 2012 een vervaltermijn opgeno-
men in een nieuw artikel 7:640a BW. Dit luidt:

‘De aanspraak op het minimum, bedoeld in artikel 634, vervalt zes 
maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak 
is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs 
niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Bij schriftelijke over-
eenkomst kan ten gunste van de werknemer worden afgeweken van 
de termijn van zes maanden, bedoeld in het eerste lid.’ 

Voor de bovenminimale vakantiedagen en de dagen die 
werknemer redelijkerwijs vóór het verstrijken van de 
vervaltermijn niet heeft kunnen opnemen, blijft de verja-
ringstermijn van 5 jaar (art. 7:642 BW) van toepassing. 

11 Achtergrond van deze bijzondere regeling was het 
voorkomen van verlofstuwmeren en het beperken 
van de aan ziekte en arbeidsongeschiktheid ver-
bonden kosten voor het bedrijfsleven (Kamerstuk-
ken II, 1985/86, 19 575, nr. 3 (MvT), p. 7).

12 Wet van 26 mei 2011, Stb. 318..
13 Zie Kamerstukken II, 2010/11, 32 465, nr. 6, p. 1, 

alsmede minister Kamp die in Handelingen I van 
17 mei 2011, 27-10-40, over een maximum van 40 

dagen spreekt.
14 De in deze bepaling opgenomen uitzondering 

voor arbeidsongeschiktheid is per 1 januari 2012 
komen te vervallen.

15 Kamerstukken II, 2009/10, 32465, nr. 3, p. 10. 
16 Kamerstukken II, 2009/10, 32465, nr. 3, p. 6 en 

vergaderjaar 2010/11, 32 465, nr. 6, p. 5.  Dat 
art. 7 zich niet verzet tegen nationale bepalingen 
volgens welke de werknemer tijdens ziekte vakan-

tie mag opnemen, is door het Hof van Justitie 
uitdrukkelijk vastgesteld in punt 31 van het 
Schultz-Hoff-arrest.

17 Dat de werknemer niet tegen zijn wil gedwongen 
kan worden de minimumvakantiedagen op te 
nemen tijdens zijn ziekteverlof, volgt uit HvJ 
10 september 2009, JAR 2009/253 (Pereda).



arsaequi.nl/maandblad  AA20120385 annotatie Ars Aequi mei 2012  389

Met de korte vervaltermijn beoogt de wetgever het 
daadwerkelijk en tijdig opnemen van vakantie door (zieke 
en gezonde) werknemers te stimuleren.18 De termijn is 
daarnaast bedoeld om de financiële consequenties van de 
afschaffing van de beperkte opbouw tijdens langdurige 
ziekte te beperken.19 

De introductie van de vervaltermijn is opmerkelijk nu 
de wetgever in 2001 nog aanleiding zag de verjaringster-
mijn te verlengen van 2 naar 5 jaar.20 Belangrijke reden 
voor die verlenging was destijds de wens om de mogelijk-
heden voor verlofsparen uit te breiden.21 De regering 
meent thans dat de na 2001 getroffen maatregelen om 
arbeid en zorg beter combineerbaar te maken, zoals de 
invoering van het kort- en langdurend zorgverlof, de inzet 
van vakantiedagen voor zorgtaken minder noodzakelijk 
hebben gemaakt. De regering hecht er bovendien aan, 
dat vakantie zo min mogelijk wordt ingezet voor andere 
doeleinden dan rust en ontspanning.22 

Uit het arrest Schultz-Hoff blijkt dat artikel 7 van 
Richtlijn 2003/88 een vervaltermijn van zes maanden 
toestaat, zolang de werknemer wiens recht op jaarlijkse 
vakantie met behoud van loon verloren gaat ‘daadwer-
kelijk de mogelijkheid heeft gehad om van het hem door 
de richtlijn verleende recht gebruik te maken’ (zie punt 
43, hiervoor aangehaald). In artikel 7:640a BW heeft de 
wetgever daarom opgenomen dat de vervaltermijn niet 
geldt ‘indien de werknemer redelijkerwijs niet in staat 
is geweest om vakantie op te nemen’. De ‘redelijkerwijs-
clausule’ zal door de rechter conform dit door het Hof van 
Justitie gemaakte voorbehoud moeten worden uitgelegd. 
Dat lijkt, gezien de uitlatingen van de minister in de Eer-
ste Kamer, ook de bedoeling.23 Toepassing van de clausule 
zal volgens de regering met name aan de orde kunnen 
zijn indien de werknemer geen vakantie kan opnemen 
door toedoen van de werkgever24 en in het geval een zieke 
werknemer ‘geen duurzaam benutbare mogelijkheden’ 
heeft om naar arbeid terug te keren. Voor de laatste 
categorie werknemers geldt namelijk dat zij volledig zijn 
vrijgesteld van reïntegratieverplichtingen. Recuperatie is 
dan evenmin aan de orde.25 

De vervaltermijn is van toepassing op de minimum-
vakantiedagen die vanaf de datum van inwerkingtre-
ding van dit wetsvoorstel worden opgebouwd (art. 225 
Overgangswet NBW). De dagen verworven in 2012 zul-
len dus op 1 juli 2013 komen te vervallen. Voor de vóór 1 
januari 2012 opgebouwde minimumvakantieaanspraken 
blijft de verjaringstermijn van vijf jaren (art 7:642 BW) 
gelden.26 

De nieuwe regeling is ruimer dan het Europees voor-
geschreven minimum. Uit het arrest Schulte blijkt 
immers dat voor werknemers die door ziekte verhinderd 
zijn vakantie op te nemen, een vervaltermijn van vijftien 
maanden na het einde van het jaar waarin de aanspra-
ken zijn ontstaan, geoorloofd is. In Nederland geldt voor 
deze groep dat hun vakantieaanspraken pas na vijf jaren 
verjaren. Het is mijns inziens gewenst dat de wetgever 
alsnog tot introductie van een kortere vervaltermijn 
overgaat, en niet alleen vanwege de financiële en orga-
nisatorische problemen die de nieuwe regeling voor met 
name kleine werkgevers kan veroorzaken. Het ontbreken 
van een vervaltermijn kan ook nadelig uitpakken voor 
langdurig zieke werknemers. De toekomstige opbouw van 
vakantieaanspraken voor deze groep kan werkgevers er 
namelijk toe aanzetten om na een periode van twee jaren, 
gedurende welke een opzegverbod geldt (art. 7:670, eerste 
lid, BW), zo spoedig mogelijk over te gaan tot ontslag. De 
betrokken werknemers verliezen dan reïntegratiemoge-
lijkheden voor het geval hun gezondheidstoestand op een 
later tijdstip verbetert.27

Dominguez
De wetswijziging repareert de opbouw van vakantie-
dagen voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers 
voor de toekomst. Zij heeft geen terugwerkende kracht. 
Wat betekent dit voor de aanspraken die langdurig zieke 
werknemers bij een correcte implementatie van de Richt-
lijn zouden hebben opgebouwd vóór 1 januari 2012? Voor 
het antwoord op die vraag is het in januari van dit jaar 
gewezen arrest Dominguez van belang.

Dominguez was in dienst van CICOA, een van de 
Franse socialezekerheidsorganen. Zij kreeg een ongeval 
tussen haar woning en haar arbeidsplaats en was als ge-
volg daarvan gedurende ruim veertien maanden afwezig. 
Volgens de Code du Travail heeft de werknemer aan-
spraak op 2,5 vakantiedag per gewerkte maand indien hij 
gedurende een periode van ten minste tien dagen daad-
werkelijk arbeid heeft verricht (art. L. 3141-3 CdT). Deze 
eis wordt niet gesteld bij – onder meer – de afwezigheid 
als gevolg van een arbeidsongeval gedurende maximaal 
een jaar (art. L. 3141-5 CdT). De Cour de Cassation legt 
diverse vragen voor aan het Hof van Justitie. 

Het oordeel van het Hof van Justitie dat een regeling 
als de Franse, die een periode van tien daadwerkelijk 
gewerkte dagen verlangt, zich niet verdraagt met artikel 
7 Richtlijn 2003/88, mag gelet op de arresten in de zaken 

18 Kamerstukken II, 2009/10, 32 465, nr. 3, p. 6-7 en 
p. 9-10. 

19 Kamerstukken II, 2010/11, 32 465, nr. 6, p. 2.
20 Wet van 30 november 2000, Stb. 545 en 546.
21 Kamerstukken II, 1997/98, 26 079, nr. 3, p. 8.
22 Zie Kamerstukken II, 2009/10, 32 465, nr. 3, 

p. 9-10 en 2010/11, 32 465, nr. 6, p. 8.
23 Zie Handelingen I van 17 mei 2011, 27-10-43, 

waarin de minister stelt dat het woord ‘redelijker-
wijs’ is verkozen boven het woord ‘daadwerkelijk’, 
omdat dit beter aansluit bij de gebruikelijke 

terminologie in het BW.
24 Deze situatie zal zich zelden voordoen nu het in 

beginsel de werknemer is die bepaalt wanneer hij 
vakantie opneemt: zie art. 7:638, tweede lid, BW.

25 Kamerstukken II, 2009/10, 32 465, nr. 3, p. 7-8. De 
regering verwijst naar art. 2, vijfde lid, van het 
Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten 
voor een opsomming van gevallen waarin, vanwe-
ge de zeer beperkte zelfredzaamheid, reïntegratie 
– en dus ook het opnemen van vakantie – in ieder 
geval niet aan de orde kan zijn.

26 Zie over de administratieve rompslomp die zal 
ontstaan als gevolg van de verschillende termij-
nen: N.P.B. Schmeitz & J.W. Klinckhamers, ‘De 
nieuwe vakantiewet komt eraan!’, TRA 2011/99 
en M. Koster & C.J. Herman de Groot, ‘Vakantie-
administratie en stuwmeren vanaf 1 januari 2012: 
“Leuker kunnen we het niet maken, wel (onnodig) 
ingewikkeld”’, ArbeidsRecht 2011/55.

27 Vergelijk de conclusie van A-G Trstenjak in de 
zaak Schulte.
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BECTU en Schultz-Hoff e.a. geen verrassing meer zijn. 
Van belang voor deze annotatie is vooral de tweede vraag 
die aan het Hof werd voorgelegd. Deze had betrekking op 
de gevolgen van een geconstateerde onverenigbaarheid 
van het nationale recht met de richtlijnbepaling. Meer in 
het bijzonder wenste de Cour de Cassation te vernemen 
of een dergelijke onverenigbaarheid meebrengt dat de liti-
gieuze bepaling door de nationale rechter buiten toepas-
sing moet worden gelaten. 

Het Hof zet in dat kader eerst uiteen dat het buiten 
toepassing laten van nationale bepalingen slechts aan de 
orde kan zijn indien geen met het Unierecht strokende 
uitleg van die bepalingen mogelijk is.

‘24. Dienaangaande is het vaste rechtspraak dat de nationale rechter 
bij de toepassing van het interne recht dit zo veel mogelijk moet uit-
leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken 
richtlijn teneinde het daarmee beoogde resultaat te bereiken en aldus 
aan artikel 288, derde alinea, VWEU te voldoen (zie onder meer arres-
ten van 5 oktober 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01–C-403/01, Jurispr. blz. 
I-8835, punt 114; 23 april 2009, Angelidaki e.a., C-378/07–C-380/07, 
Jurispr. blz. I-3071, punten 197 en 198, en 19 januari 2010, Kücük-
deveci, C-555/07, Jurispr. blz. I-365, punt 48).

Het beginsel van richtlijnconforme uitleg kent echter 
beperkingen.

‘25. (…) Zo wordt de verplichting voor de nationale rechter om bij 
de uitlegging en de toepassing van de relevante bepalingen van zijn 
interne recht te refereren aan de inhoud van een richtlijn, begrensd 
door de algemene rechtsbeginselen en kan zij niet dienen als grond-
slag voor een uitlegging contra legem van het nationale recht (zie 
arrest van 15 april 2008, Impact, C-268/06, Jurispr. blz. I-2483, punt 
100, en arrest Angelidaki e.a., reeds aangehaald, punt 199).’ 

De Cour de Cassation verklaarde voor een dergelijke be-
perking te staan, maar het Hof van Justitie wil daar niet 
zonder meer in meegaan. 

‘27. Dienaangaande zij in herinnering gebracht dat het beginsel 
van richtlijnconforme uitlegging bovendien vereist dat de nationale 
rechter binnen zijn bevoegdheden, met inachtneming van het gehele 
interne recht en onder toepassing van de daarin erkende uitleggings-
methoden, al het mogelijke doet om de volle werking van de betrokken 
richtlijn te verzekeren en tot een oplossing te komen die in overeen-
stemming is met de daarmee nagestreefde doelstelling (zie arrest van 
4 juli 2006, Adeneler e.a., C-212/04, Jurispr. blz. I-6057, punt 111, en 
arrest Angelidaki e.a., reeds aangehaald, punt 200).’

Het Hof draagt de Cour de Cassation vervolgens op om 
te onderzoeken of artikel L. 223-4 Code du Travail aldus 
kan worden uitgelegd dat een ongeval op weg naar het 
werk gelijkgesteld kan worden met een arbeidsongeval 
(punt 29-31). 

Voor het geval richtlijnconforme interpretatie niet 
mogelijk mocht blijken, moet worden bezien of Richtlijn 
2003/88 rechtstreekse werking heeft en, in voorkomend 
geval, of Dominguez zich daarop jegens haar werkgever 
kan beroepen. 

‘33. In dit verband volgt uit vaste rechtspraak van het Hof dat in alle 
gevallen waarin de bepalingen van een richtlijn inhoudelijk gezien on-
voorwaardelijk en voldoende nauwkeurig zijn, particulieren zich voor 
de nationale rechter op die bepalingen kunnen beroepen tegenover 

de staat, wanneer deze heeft nagelaten de richtlijn tijdig in nationaal 
recht uit te voeren dan wel deze onjuist heeft uitgevoerd (zie onder 
meer arrest Pfeiffer e.a., reeds aangehaald, punt 103 en aldaar aan-
gehaalde rechtspraak).
34. Artikel 7 van richtlijn 2003/88 voldoet aan deze criteria, aangezien 
het de lidstaten in ondubbelzinnige bewoordingen een nauwkeurige 
resultaatsverplichting oplegt waaraan geen voorwaarde is verbonden 
met betrekking tot de toepassing van de daarin vervatte regel inhou-
dende dat iedere werknemer recht heeft op een jaarlijkse vakantie 
met behoud van loon gedurende minstens vier weken.’ 

Het Hof stelt vervolgens vast dat de werkgever van Do-
minguez een socialezekerheidsorgaan is en overweegt dan:

‘37. Volgens vaste rechtspraak kan een richtlijn uit zichzelf aan een 
particulier geen verplichtingen opleggen en kan zij dus als zodanig 
niet tegenover hem worden ingeroepen (zie onder meer arresten van 
14 juli 1994, Faccini Dori, C-91/92, Jurispr. blz. I-3325, punt 20, en 7 
maart 1996, El Corte Inglés, C-192/94, Jurispr. blz. I-1281, punt 15; 
reeds aangehaalde arresten Pfeiffer e.a., punt 108, en Kücükdeveci, 
punt 46).
38. De justitiabelen kunnen echter, wanneer zij zich niet tegenover 
een particulier, maar tegenover een staat op een richtlijn kunnen 
beroepen, dat doen ongeacht de hoedanigheid – als werkgever of als 
openbaar gezag – waarin deze laatste optreedt. In beide gevallen moet 
immers worden voorkomen dat de staat voordeel heeft van zijn schen-
ding van het Unierecht (zie onder meer arresten van 26 februari 1986, 
Marshall, 152/84, Jurispr. blz. 723, punt 49; 12 juli 1990, Foster e.a., 
C-188/89, Jurispr. blz. I-3313, punt 17, en 14 september 2000, Collino 
en Chiappero, C-343/98, Jurispr. blz. I-6659, punt 22).
39. Zo behoort tot de rechtssubjecten jegens welke de bepalingen van 
een richtlijn die rechtstreekse werking kunnen hebben kunnen wor-
den ingeroepen, een orgaan, ongeacht zijn rechtsvorm, dat krachtens 
een handeling van het openbaar gezag onder toezicht van dat gezag 
met de uitvoering van een dienst van openbaar belang is belast en 
daartoe over bevoegdheden beschikt die verder gaan dan de voor de 
betrekkingen tussen particulieren geldende regels (zie onder meer 
reeds aangehaalde arresten Foster e.a., punt 20, en Collino en Chiap-
pero, punt 23, en arrest van 19 april 2007, Farrell, C-356/05, Jurispr. 
blz. I-3067, punt 40).
40. De nationale rechter dient derhalve na te gaan of artikel 7, lid 1, 
van richtlijn 2003/88 kan worden ingeroepen tegenover het CICOA.
41. Indien dat zo is zal de nationale rechter, daar artikel 7 van richt-
lijn 2003/88 voldoet aan de voorwaarden om rechtstreekse werking te 
hebben, iedere andersluidende nationale bepaling buiten toepassing 
moeten laten.
42. Voor het geval dat dat niet het geval is zij in herinnering gebracht 
dat zelfs een duidelijke, nauwkeurig omschreven en onvoorwaarde-
lijke bepaling van een richtlijn die tot doel heeft parti culieren rechten 
te verlenen of hun verplichtingen op te leggen, niet als zodanig kan 
worden toegepast in gedingen tussen uitsluitend particulieren (zie 
arrest Pfeiffer e.a., reeds aangehaald, punt 109).
43. In een dergelijke situatie kan de partij die benadeeld is door-
dat het nationale recht niet met het recht van de Unie strookt zich 
niettemin beroepen op de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest 
van 19 november 1991, Francovich e.a. (C-6/90 en C-9/90, Jurispr. 
blz. I-5357), om in voorkomend geval vergoeding van de geleden 
schade te verkrijgen.’

Algemene beginselen van Unierecht
Het arrest Dominguez stelt buiten twijfel dat artikel 7 van 
Richtlijn 2003/88 rechtstreekse werking heeft, maar lijkt 
verder, althans op het eerste gezicht, weinig nieuws te 
brengen. Het Hof van Justitie bevestigt zijn vaste juris-
prudentie inzake de verplichting van de nationale rechter 
tot richtlijnconforme interpretatie, de rechtstreekse wer-
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king van richtlijnen en de mogelijkheid van de benadeelde 
partij om een lidstaat aan te spreken voor de schade 
wanneer een richtlijn niet correct wordt omgezet in het 
nationale recht.28 Bijzonder is wel dat het Hof richtlijncon-
forme uitleg expliciet boven rechtstreekse werking plaatst 
en dat het de hoogste Franse rechter zo uitdrukkelijk en 
gedetailleerd de weg wijst als het om de uitleg van de 
Code du Travail gaat.29 

Het arrest is daarnaast van belang omdat daaruit kan 
worden afgeleid, dat het Hof van Justitie de lijn die het 
in de arresten Mangold en Kücükdeveci heeft gekozen, 
niet wil doortrekken naar het recht op jaarlijkse vakantie 
met behoud van loon. In genoemde arresten oordeelde het 
Hof dat het beginsel van non-discriminatie naar leeftijd, 
dat blijkens de considerans van Richtlijn 2000/7830 zijn 
oorsprong vindt in diverse internationale instrumenten 
en de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de 
lidstaten, een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht 
is. Dit beginsel is geconcretiseerd in genoemde richtlijn, 
maar heeft volgens het Hof een primairrechtelijke status. 
De rechter moet nationale bepalingen die in strijd zijn met 
dit algemene beginsel ook in horizontale verhoudingen 
buiten toepassing laten.31

Ook van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van 
loon kan worden betoogd dat het een algemeen beginsel 
van Unierecht is.32 Ter onderbouwing van dat standpunt 
kan in de eerste plaats verwezen worden naar artikel 31, 
tweede lid, van het Handvest van de grondrechten,33 waar-
in het uitdrukkelijk is opgenomen. Het recht is bovendien 
verankerd in diverse internationale verdragen, zoals de 
Universele Verklaring van de rechten van de mens (art. 
24), het Europees Sociaal Handvest (art. 2), het Interna-
tionaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 
rechten (art. 7) en de in het kader van de Internationale 
Arbeidsorganisatie tot stand gekomen verdragen 52 en 
132. Verder is het recht op jaarlijkse vakantie met behoud 
van loon in diverse lidstaten grondwettelijk gewaarborgd. 

Dat het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van 
loon een belangrijk beginsel van communautair sociaal 
recht is, bleek reeds uit het arrest BECTU. Of het als een 
algemeen beginsel van Unierecht heeft te gelden, laat het 
Hof in het midden. Het ziet in ieder geval geen ruimte 

voor rechtzoekenden om zich in een geding tussen uitslui-
tend particulieren op dit beginsel te beroepen. De reden 
daarvoor blijft onduidelijk.

Aansprakelijkheid van de Staat 
Wat betekent een en ander nu voor de vele langdurig 
arbeidsongeschikten in Nederland wier werkgever zich 
op het standpunt stelt dat zij onder het oude recht slechts 
over de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid 
vakantieaanspraken hebben opgebouwd?

Voor een antwoord op deze vraag, dienen wij, volgens 
het in Dominguez neergelegde stappenplan, eerst na te 
gaan of artikel 7:635, vierde lid, (oud) BW richtlijnconform 
kan worden geïnterpreteerd. Dat is naar mijn mening niet 
het geval. Gelet op de duidelijke wettekst en de totstand-
komingsgeschiedenis van deze bepaling, zou een dergelij-
ke interpretatie naar mijn mening resulteren in een uitleg 
contra legem.34 

Vervolgens komt aan de orde of artikel 7 van Richtlijn 
2003/88, dat volgens het Hof van Justitie rechtstreekse 
werking heeft, in een procedure tegen de werkgever door 
de werknemer kan worden ingeroepen. Dat is het geval 
wanneer de werknemer in dienst is van de overheid of een 
daarmee gelijk te stellen orgaan.35

Voor niet-overheidswerknemers geldt ten slotte dat zij 
slechts de Staat aansprakelijk kunnen stellen tot vergoe-
ding van de schade als gevolg van de onjuiste omzetting 
van de Richtlijn in nationaal recht. De voorwaarden voor 
een dergelijke aansprakelijkheid zijn door het Hof van 
Justitie uitgewerkt in de arresten Francovich e.a. en Bras-
serie du Pêcheur.36 Deze voorwaarden houden, kort gezegd, 
in dat de geschonden rechtsregel ertoe moet strekken aan 
particulieren een recht toe te kennen, dat er sprake is van 
een voldoende gekwalificeerde schending van het com-
munautaire recht en, ten slotte, dat er een direct causaal 
verband bestaat tussen de schending van de op staat 
rustende verplichting en de door de benadeelde geleden 
schade.37

De kantonrechter Den Haag heeft kort geleden aan 
twee langdurig arbeidsongeschikte werkneemsters ten 
laste van de Staat een schadevergoeding toegekend ter 

28 Zie daarover onder meer J.M. Prinssen, Door-
werking van Europees recht (diss. UvA 2004); 
G. Betlem, ‘Richtlijnconforme interpretatie’, in: 
A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh & L.A.D. Keus 
(red.), De invloed van het Europese recht op het 
Nederlandse privaatrecht, Deel I Algemeen Deel, 
Deventer: Kluwer 2007, p. 465 e.v., en S.S.M. 
Peters & E.J.A. Franssen, ‘Vakantierechten van 
zieke werknemers na Schultz-Hoff: wie betaalt de 
Europese rekening?’, TRA 2010/22.

29 Zie ook R.J.G.M. Widdershoven, noot onder 
AB 2012/48.

30 Richtlijn van de Raad van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep, PbEG 2000, 
L 303/16.

31 Zie daarover onder anderen: M. de Mol, ‘Kücük-
deveci: Mangold Revisited – Horizontal Direct 
Effect of a General Principle of EU Law’, Euro-

pean Constitutional Law Review, 2010/6, p. 293 
e.v.;  A.S. Hartkamp, ‘De algemene beginselen 
van het Unierecht en het privaatrecht’, WPNR 
(2011) 6901, p. 780 e.v., en C.H. Sieburgh, ‘Het 
Unierechtelijke beginsel van gelijkheid en zijn 
inwerking op het burgerlijk recht’, WPNR (2011) 
6901, p. 798 e.v.

32 Vergelijk de punten 91-114 van de conclusie van 
advocaat-generaal Trstenjak voorafgaand aan 
het Dominguez-arrest. Zie in die zin ook: P.C. 
Vas Nunes, ‘Luxemburg is niet ver van ons bed’, 
ArbeidsRecht 2010/51.

33 Dit artikel bindt alleen de Unie en de lidstaten 
(zie art. 51, eerste lid, Handvest) en legt derhalve 
geen verplichtingen op aan particulieren.

34 Zie ook Hof Amsterdam 10 november 2009, 
LJN: BK4648, JAR 2010/13 en de hierna te be-
spreken uitspraken van de Rb. Den Haag. Anders: 
Ktr. Utrecht 14 oktober 2009, LJN: BK0017, 

JAR 2009/280, die oordeelde dat in het aan hem 
voorgelegde geval het beroep van de werkgever 
op art. 7:635, vierde lid, BW in strijd met de 
eisen van goed werkgeverschap en bovendien 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar was. Zie voor terechte kritiek op 
dit vonnis: Peters en Franssen, a.w.

35 Vergelijk ten aanzien van een ambtelijke 
rechtspositie regeling: CRvB 18 juli 2011, 
LJN: BR0267, TAR 2011/160.

36 HvJ EG 19 november 1991, C-6 en C9/90 en HvJ 
EG 5 maart 1996, C-46/93 en C-48/93.

37 Zie daarover meer uitgebreid: C.H. Sieburgh, ‘Het 
Europese gemeenschapsrecht en het Nederlandse 
buiten-contractuele aansprakelijkheidsrecht’, 
in: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh & L.A.D. Keus 
(red.), De invloed van het Europese recht op het 
Nederlandse privaatrecht, Deel I Algemeen Deel, 
Deventer: Kluwer 2007, p. 465 e.v.
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zake van de als gevolg van de onjuiste omzetting van 
artikel 7 Richtlijn 2003/88 niet-opgebouwde vakantieda-
gen.38 De Staat verweerde zich tegen deze vorderingen 
met onder meer de stelling dat de strijdigheid met het 
Europese recht onvoldoende ernstig was om te kunnen 
spreken van een voldoende gekwalificeerde schending. 
Blijkens het arrest Brasserie du Pêcheur is daarvoor het 
beslissende criterium of sprake is van een kennelijke en 
ernstige miskenning van de grenzen van het commu-
nautaire recht door de lidstaat (punt 55). Daarvoor zijn 
onder meer de duidelijkheid en nauwkeurigheid van de 
geschonden regel van belang (punt 56). Die duidelijkheid 
werd met betrekking tot arbeidsongeschikte werknemers 
volgens de Staat pas in het arrest Schultz-Hoff gegeven. 
De kantonrechter verwerpt dit standpunt met een verwij-
zing naar het BECTU-arrest. Dat oordeel lijkt mij juist. 
Reeds na dat arrest kon de Staat in redelijkheid niet 
langer vasthouden aan de door hem voorgestane uitleg 
dat artikel 7:635, vierde lid, BW verenigbaar zou zijn met 
artikel 7 Richtlijn 2003/88. Door vervolgens aanpassing 

38 Rb. ‘s-Gravenhage 6 februari 2012, LJN: BV7201 en LJN: BV7212.
39 Binnenlands Bestuur 15 maart 2012.

van eerstgenoemde bepaling binnen een redelijke termijn 
achterwege te laten, heeft de Staat onrechtmatig gehan-
deld. 

Ook het verweer dat tussen de schending van het com-
munautaire recht en de schade geen causaal verband 
bestaat, omdat zij vanwege de vervaltermijn van artikel 
7:640a BW ook onder het nieuwe recht geen aanspraak 
had kunnen maken op uitbetaling, veegt de kantonrechter 
mijns inziens volkomen terecht van tafel. Hij overweegt 
daaromtrent dat niet zeker is dat de Staat bij eerdere 
aanpassing ook voor een vervaltermijn zou hebben geko-
zen en acht het bovendien niet redelijk deze termijn aan 
werkneemster tegen te werpen omdat zij zich daarop ook 
niet heeft kunnen instellen, bijvoorbeeld door dit aspect te 
betrekken bij haar beslissing vakantie op te nemen of door 
het vergaren van bewijs dat zij daartoe redelijkerwijs niet 
in staat was. 

De minister heeft aangekondigd hoger beroep in te stel-
len tegen de uitspraken van de kantonrechter.39 Gelet op 
het vorenstaande, acht ik dat beroep weinig kansrijk. 


