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Mijn moeder is overleden. Hoeveel verlof
krijg ik daarvoor?

Vraag: Ik werk parttime en mag mijn tijd flexibel indelen. Mijn moeder is overleden.

Hoeveel verlof krijg ik daarvoor?

Antwoord: Het antwoord op uw vraag

is niet eenduidig. U vertelt dat u

twaalf uur per week werkt en dat u uw

werkzaamheden meestal op maandag

en dinsdagochtend doet. De wet

Arbeid en Zorg - de Wazo - geeft recht

op calamiteitenverlof bij het

overlijden van een dierbare. Hoeveel?

Dat moet 'naar billijkheid' berekend

worden, stelt de voorloper van deze

wettelijke bepaling uit 1907.

'Hoogstens enkele dagen' vond

Eduard van Raalte, de toenmalige minister van Justitie. Maar die enkele dagen

gelden voor iemand die fulltime werkt. Die heeft, bij het overlijden van een

eerstegraads familielid (ouders en kinderen, maar ook de partner) vrij vanaf de dag

van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie, met een maximum

van vier dagen. Daar zou u uit kunnen afleiden dat u als u twaalf uur werkt, iets

meer dan één dag vrij zou kunnen krijgen.

'Ik kan me voorstellen dat als mevrouw heeft gepland of is ingedeeld om morgen te

werken en vandaag overlijdt haar moeder, dat zij dan morgen niet hoeft te werken.

Als een direct familielid overlijdt, heb je namelijk recht op calamiteitenverlof. Ze is

dan vrij.' zegt Kim Aupers, advocaat bij Van Till advocaten. 'Maar als zij morgen niet

van plan was om te gaan werken en haar moeder overlijdt, dan hoeft zij geen

aanspraak te maken op dat calamiteitenverlof.' Lennard Noordzij, advocaat bij AMS

Advocaten kan zich op basis van de informatie die hij heeft, voorstellen dat er in uw

geval een redelijkheidstoets wordt gehanteerd. 'Ik kan mij indenken dat indien de

werkneemster in kwestie een deel van haar werk om de rouwdagen heen plant en

voor een deel van de rouwdagen, bijvoorbeeld de dag van overlijden en de dag van de

crematie of begrafenis verlof nodig heeft', zegt hij.
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Hebt u ook na de begrafenis nog extra rust nodig om het verlies te kunnen

verwerken? Dan kunt u in sommige gevallen aanspraak maken op bijzonder verlof.

U kunt, al dan niet betaald, vrij krijgen - net als bij een huwelijk of verhuizing. Dit

verlof is niet wettelijk geregeld. Het kan geregeld zijn in de cao, maar als u daar niet

onder valt, moet u dat zelf met uw werkgever regelen.

Behalve uw vraag over calamiteitenverlof, vraagt u zich ook af of u ooit vrij mag

krijgen op een nationale feestdag, of dat u altijd maar uw werk daaromheen moet

plannen. Daar is goed nieuws en slecht nieuws over:

Goed: als de feestdag valt op een dag dat u (mééstal) werkt, verdient u op zich ook

een vrije dag. Máár, en dat is het slechte nieuws: ook hierover bestaan geen wetten of

regels en bent u dus afhankelijk van uw cao of, als u die niet hebt, de

inschikkelijkheid van uw werkgever.

Stuur uw vraag naar personalfinance@fd.nl
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