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U woont in Nederland en werkt in Duitsland. Werkt u in
loondienst, dan krijgt u vakantiedagen. In de wet staat
hoeveel dagen u minimaal krijgt.
Krijgt u vakantiegeld?

Vakantiegeld is in Duitsland niet wettelijk geregeld. U heeft alleen recht op
vakantiegeld als dit in de cao of uw eigen arbeidsovereenkomst is
afgesproken.

Hoeveel vakantiedagen
krijgt u?

U krijgt minimaal 20 betaalde vakantiedagen per jaar, maar die mag u pas
opnemen als u meer dan zes maanden in dienst bent. Daarvoor mag u slechts
twee vakantiedagen per maand opnemen.
Het minimum aantal van 20 werkdagen geldt bij een vijfdaagse werkweek, bij
een zesdaagse werkweek is dit 24 dagen. Veel werknemers hebben meer dan
20 vakantiedagen per jaar. Dit is dan geregeld in de collectieve arbeids
overeenkomst (cao) of in de eigen arbeidsovereenkomst. Het gemiddelde
aantal vakantiedagen is 31.

Hoe neemt u vakantie
op?

Dat doet u in overleg met uw werkgever. Sommige bedrijfstakken hebben een
bedrijfsvakantie. U moet dan in die periode vakantie nemen.
In Duitsland zijn er een paar algemene vrije dagen per jaar, zoals Goede
Vrijdag of Hemelvaart. Dit kan per deelstaat verschillend zijn, bijvoorbeeld bij
Driekoningen en Allerheiligen. Naast uw vakantie krijgt u vijf dagen extra verlof
voor bijzondere gebeurtenissen zoals een geboorte, een huwelijk of een overlijden
in de familie. Dit aantal kan meer of minder zijn als dat zo in de cao of de
arbeidsovereenkomst geregeld is.

Wat als …

… u vakantiedagen wilt meenemen naar het
volgende jaar?
Dat mag, maar alleen in uitzonderingsgevallen. U bespreekt dit met uw
werkgever.
… u ziek bent?
Dan hoeft u daarvoor geen vakantiedagen in te leveren. Ook niet als u met
vakantie bent.
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Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Duitse Zaken van de SVB heeft in deze leaflet kort uitleg
gegeven. Maar niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze
leaflet. En wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op
www.svb.nl/bdz.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Duitse Zaken, via
telefoonnummer +31 (0)24 343 18 11. Wij helpen u graag verder.

