Flexibilisering vakantiegeld
Huidige regeling
Nederland kent verschillende financiële regelingen waar de staat bepaalt wanneer en op welke
wijze werknemers over (een deel van) hun eigen salaris kunnen beschikken.
Een in het oog springend voorbeeld hiervan is het vakantiegeld (of, zoals het formeel heet, de
vakantiebijslag).
Nu is het zo dat de wet voorschrijft dat het vakantiegeld van 8% eenmaal per jaar moet
worden uitgekeerd aan de werknemer. In de regel betreft het hier de maanden mei of juni.
Mochten werkgevers daar vanaf willen wijken dan dient dat te geschieden via een publiek
rechterlijke regeling of een aparte schriftelijke overeenkomst.
Doel van de flexibilisering
De initiatiefnemer wil dit wijzigen. Het primaat dient niet te liggen bij de overheid maar bij de
werknemer. Die dient, net als de rest van het salaris, ook het vakantiegeld direct te
ontvangen, zonder dat de staat (soms dus via de werkgever) daar tussen gaat zitten.
Het betreft hier een vorm van overheidspaternalisme die niet meer past bij deze tijd van
individuele vrijheid en zelfstandigheid. De initiatiefnemer wil af van het collectieve en
dwingende karakter en toe naar meer vrijheid.
De mogelijkheid voor de werknemer om vast te houden aan de regeling om in mei of juni het
vakantiegeld te ontvangen, blijft overigens bestaan.
In de regel zal de werknemer echter zijn volledige salaris (incl. de 8% vakantiegeld)
maandelijks uitbetaald krijgen. Het gaat hier immers om zijn/haar eigen geld. En het is dan
ook aan de werknemer om te bepalen wanneer hij/zij over dat geld wil beschikken.
De werkgever zal in praktijk dus twee arrangementen bieden: maandelijkse uitbetaling (de
nieuwe norm) of een eenmalige jaarlijkse uitbetaling (zoals deze reeds bestaat). Naast het
voordeel voor de werknemer is deze regeling ook voor de werkgever voordelig. Na de
eenmalige administratieve aanpassing (die overigens vaak geautomatiseerd plaatsvindt) zit het
voordeel voor werkgevers in liquiditeitenbeheer. Zij hoeven niet langer in 1 x een enorm
bedrag te betalen in mei/juni, maar zullen een meer gespreide uitbetaling kennen.
Dertiende maand
Een aanvullende maatregel die de initiatiefnemer in dit kader wil nemen is het hierbij
betrekken van de 13e maand.
Ook als het gaat om de 13e maand (in de praktijk vaak eveneens 8%) is meer vrijheid voor de
werknemer wenselijk. Behalve de 8% vakantiegeld zal ook de 13e maand dus maandelijks
(als percentage van het geheel) worden uitbetaald. Kiest men voor de eenmalige uitbetaling
dan zal dit dus een samengesteld bedrag zijn van het vakantiegeld en de 13e maand. De
maandelijkse uitbetaling zal leiden tot een hoger maandelijks salaris.
Wijziging van de wet

De gewenste flexibilisering van het vakantiegeld vereist wijziging van artikel 17 van de 'Wet
minimumloon en minimumvakantiebijslag'. De toevoeging van de 13e maand vereist geen
wijziging van de wet.
Lid 1 en lid 2 van het betreffende artikel worden zo aangepast dat de wet niet langer stelt dat
er in de regel één moment van uitbetaling van de totale vakantiebijslag bestaat, maar dat deze
vakantiebijslag (als percentage van het geheel) maandelijks wordt uitgekeerd. Mochten
werkgever en werknemer toch kiezen voor een eenmalige uitbetaling dan bestaat die
mogelijkheid eveneens en zal deze uitbetaling bestaan uit het vakantiegeld en de 13e maand.

