
BOUWVAKANTIE 2011

Regio Hoofdvakantie Snipperdagen
Vervanging 
feestdag 

Adm. arr; Brussel - Halle - 
Vilvoorde

- 4 t/m 29 juli

- 1 vrije dag

1 mei door 2
mei 

Arr. Leuven
- 11 t/m 29 juli

- 3 vrije dagen
18, 19 en 20 april

1 mei door 2
mei 

Arr. Antwerpen en Mechelen

- 11 t/m 29 juli

- 6 vrije dagen (in overleg, hetzij
individueel, hetzij collectief)

1 mei door 2
mei 

Arr. Turnhout
Er werd geen akkoord bereikt
tussen de lokale sociale partners

Arr. Gent-Eeklo en
Dendermonde (met uitz. van
de gemeente Hamme)

- 11 juli t/m 1 augustus

- 2 dagen individueel in
gemeenschappelijk overleg tussen
werkgever en werknemer

18, 19 en 20 april
1 mei door 2
mei 

Arr. Oudenaarde

- 11 juli t/m 1 augustus

- 2 dagen individueel in
gemeenschappelijk overleg tussen
werkgever en werknemer

18, 19 en 20 april
1 mei door 2
mei 

Arr. Aalst

- 11 juli t/m 1 augustus

- 2 dagen individueel in
gemeenschappelijk overleg tussen
werkgever en werknemer

18, 19 en 20 april
1 mei door 2
mei 

Arr. Sint-Niklaas

- 11 juli t/m 1 augustus

- 3 dagen individueel in
gemeenschappelijk overleg tussen
werkgever en werknemer

18, 19 en 20 april
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Kantons Lokeren en Hamme

- 25 juli t/m 12 augustus

- 1 dag individueel in
gemeenschappelijk overleg tussen
werkgever en werknemer

- 18, 19 en 20 april

- 22 juli

Provincie West-Vlaanderen

- 18 juli t/m 5 augustus

- 1 resterende verlofdag vrij te 
kiezen

- 18, 19 april

- 2, 3 en 4 november

1 mei door 20
april 

Provincie Limburg
- 11 juli t/m 1 augustus

- 5 vrije dagen

Waals - Brabant
- 4 t/m 29 juli

- 1 vrije dag

1 mei door 2
mei 

Arr. Charleroi - Thuin

Arr. Monts - Ath

Arr. Mouscron - Comines

- oftewel van 4 juli t/m 1 augustus

- oftewel van 11 juli t/m 8 
augustus

1 mei door 2
mei 

Centrum Regio 1 juli t/m 29 juli

Arr. Luik - Huy - Waremme

- oftewel van 4 juli t/m 31 juli en
1 vrije dag vastgesteld op 
ondernemingsvlak;

- oftewel van 11 juli t/m 31 juli en
6 vrije dagen, vastegesteld op
ondernemingsvlak (*)

(*) aanbeveling: 18, 19
en 20 april en saldo 3
vrije dagen

1 mei door 2
mei 

Arr. Verviers

Provincie Namen
- 4 juli t/m 1 augustus

- 5 vrije dagen

Provincie Luxemburg

van 11 t/m 29 juli; werkhervatting
op 1 augustus of op 2 augustus

saldo: resp. 6 of 5 dagen (*)

(*) 7 t/m 11 maart + 1
of 0 vrije dagen

(*) 18 t/m 20 april + 3
of 2 vrije dagen

(*) 2 t/m 4 november +
3 of 2 vrije dagen

(*) 19 t/m 23 december
+ 1 of 0 vrije dagen

1 mei door 2
mei 
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Inhaalrustdagen 2011

donderdag 21 april (Witte Donderdag) 
vrijdag 22 april (Goede Vrijdag) 
vrijdag 3 juni (brug Hemelvaart) 

maandag 31 oktober (brug Allerheiligen) 
hoofdperiode (8 dagen): dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29, vrijdag 30 december 2011, en
dinsdag 3, woensdag 4, donderdag 5 en vrijdag 6 januari 2012. Het werk wordt dus hervat op

maandag 9 januari 2012.

Feestdagen in 2011

zaterdag 1 januari (Nieuwjaar): wordt verplicht vervangen door maandag 3 januari 2011 ingevolge
beslissing van het Paritair Comité 
maandag 25 april (paasmaandag) 

zondag 1 mei (Feest van de arbeid) (moet vervangen worden door beslissing van de regionale sociale
partners of van de werkgever) 

donderdag 2 juni (O.L.H.-Hemelvaart) 
maandag 13 juni (pinkstermaandag) 

donderdag 21 juli (Nationale feestdag) 
maandag 15 augustus (O.L.V.-Tenhemelopneming) 

dinsdag 1 november (Allerheiligen) 
vrijdag 11 november (Wapenstilstand) 

zondag 25 december (Kerstmis): wordt verplicht vervangen door maandag 26 december 2011
ingevolge beslissing van het Paritair Comité 

zondag 1 januari 2012 (Nieuwjaar): wordt verplicht vervangen door maandag 2 januari 2012
ingevolge beslissing van het Paritair Comité

Schoolvakanties 2011- 2012

kerstvakantie: van maandag 27 december 2010 tot en met zondag 9 januari 2011; 
krokusvakantie: van maandag 7 maart 2011 tot en met zondag 13 maart 2011; 

paasvakantie: van maandag 11 april 2011 tot en met maandag 25 april 2011 (= paasmaandag); 
herfstvakantie: van maandag 31 oktober 2011 tot en met zondag 6 november 2011; 
kerstvakantie: van maandag 26 december 2011 tot en met zondag 8 januari 2012.

Opmerking

Over de bouwvakantie worden sinds jaren op regionaal gebied - en niet bij cao - akkoorden afgesloten.
Het gaat dus om aanbevelingen van werkgevers- en werknemersorganisaties die de bedrijven kunnen

overnemen en die voor de bedrijven pas juridische waarde krijgen door overname ervan in het 
arbeidsreglement.

disclaimer

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te
behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die

voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.
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De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de
op deze website verstrekte informatie aan derden buiten onze wil om, is niet toegestaan. 
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