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Artikel 1 van de cao 2012 - 2013 

 

Omschrijving geschil 

Partijen verschillen van mening over de vraag of Goede Vrijdag een feestdag als bedoeld 

in de cao is. De werknemers zijn van mening dat Goede Vrijdag moet worden betaald als 

een feestdag. De werknemers verwijzen hiervoor naar het tweede gedeelte van de 

definitie van feestdag waarin staat ‘en de door de overheid aangewezen nationale 

feestdagen’. De werknemers refereren hierbij aan hetgeen op de website van de 

Rijksoverheid staat vermeld. Tevens verwijzen de werknemers naar artikel 3 lid 2 van de 

Algemene Termijnenwet waarin Goede Vrijdag wordt gelijkgesteld met de erkende 

feestdagen die in lid 1 van artikel 3 zijn genoemd. De werknemers zijn dan ook mening 

dat Goede Vrijdag onder het tweede gedeelte van de definitie valt. De werkgever is van 

mening dat Goede Vrijdag wel als erkende feestdag wordt gezien, maar niet een ‘door de 

overheid aangewezen nationale feestdag’ is.  

 

Uitspraak (30 augustus 2016) 

Het in de cao onder definities, naast de met naam genoemde feestdagen (Nieuwjaarsdag, 

de beide paasdagen, Koningsdag, 5 mei om de vijf jaar, Hemelvaartsdag, de beide 

pinksterdagen, de beide kerstdagen) gebruikte begrip ‘de door de overheid aangewezen 

nationale feestdagen’ heeft een bijzondere betekenis. Uit de brief van de minister-

president R.F.M. Lubbers aan de voorzitter van de Tweede Kamer, d.d. 28 maart 1991, 

(21 800 III, nr. 12, Vergaderjaar 1990-1991) blijkt dat 5 mei een door de overheid 

aangewezen nationale feestdag is, omdat de overheid ten aanzien van die bijzondere 

datum zichzelf een belangrijke rol toedichtte om de dag als een nationale feestdag te 

zien, overigens in het besef dat in het bedrijfsleven dat niet altijd tot een vrije dag zou 

leiden. Naast Koningsdag is door de overheid geen andere dag dan 5 mei als nationale 

feestdag aangewezen. Daarom alleen al kan Goede Vrijdag niet als een door de overheid 

aangewezen nationale feestdag worden beschouwd en dus evenmin als een van ‘de door 

de overheid aangewezen nationale feestdagen’ in de zin van de cao PB.  

Nog los hiervan merkt de Sociale Commissie op dat uit de Memorie van Antwoord 

(Tweede Kamer, vergaderjaar 1962-1963, 7113, nr. 5, bladzijde 2) op de wijziging van 

de Algemene Termijnenwet blijkt dat Goede Vrijdag weliswaar gelijk wordt gesteld met 

de algemeen erkende feestdagen die in artikel 3 lid 1 van de Algemene Termijnenwet zijn 

vermeld, maar dat de regering vindt dat Goede Vrijdag geen echte algemeen erkende 

feestdag is. De reden dat in de Algemene Termijnenwet de Goede Vrijdag wordt 

gelijkgesteld met andere algemeen erkende feestdagen heeft van doen met de 

omstandigheid dat de overheidswerknemers vaak op die dag vrij hebben en daarom vele 

loketten, zoals bij griffies, gesloten zijn. Dat vormt een andere reden dan dat de Goede 

Vrijdag daadwerkelijk een nationale of officiële of algemeen erkende nationale feestdag 

is.  

De sociale commissie komt derhalve tot de conclusie dat de Goede Vrijdag niet een door 

de overheid aangewezen nationale feestdag is en bijgevolg geen feestdag is in de zin van 

de cao.  

 


