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Verantwoordingsdocument uitvraag verlof 

 

I Uitvraag lokale verlofregelingen gemeenten (2016) 

In Juni 2016 is een online enquete uitgezet onder leden van de VNG en de bij het CvA aangesloten organisaties.  Doel 

van deze enquete was om meer inzicht te krijgen in aard en omvang van de lokale verlofregelingen in de sector 

gemeenten. Deze informatie is verzameld om te worden gebruikt voor een eerste opzet/ontwerp van een standaard 

verlofregeling voor de sector gemeenten. 

Hieronder worden de vragen weergegeven die toen zijn voorgelegd met daarbij de (samengevatte) antwoorden. 

Aan de enquête hebben in totaal 247 organisaties deelgenomen; 214 gemeenten (w.o. Amsterdam, Rotterdam en 

Utrecht) en 33 niet-gemeenten, met een personeelsomvang van 127.355 fte. Gezien deze aantallen kunnen de 

uitkomsten als representatief voor de sector worden beschouwd. 

Inleiding.  

Op grond van de CARUWO hebben alle (gemeente) ambtenaren die vallen onder een op de CARUWO gebaseerde 

rechtspositieregeling – naar rato van de omvang van hun aanstelling - recht op 4 weken wettelijk verlof en 2 dagen 

bovenwettelijk verlof. Deze  2 bovenwettelijke verlofdagen  worden m.i.v.  1 januari 2017 opgenomen in het  

Individueel keuzebudget (IKB). Daarnaast hebben  de meeste gemeenteambtenaren ook nog recht op lokale 

bovenwettelijke verlofdagen.  

Omdat de omvang van die aanspraak per gemeente / organisatie verschilt,  is het  voor de vormgeving van een 

nieuw verlofhoofdstuk in de CAR belangrijk om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen gemeenten / 

organisaties.  Dat is de reden dat wij u onderstaande vragen voorleggen. 

NB: In veel  gemeenten en organisaties zijn in de afgelopen jaren nieuwe afspraken gemaakt over de verschillende 

vormen van lokaal verlof.  Zo is het leeftijdsverlof bijv. ingeruild voor een vast aantal verlofuren voor alle 

medewerkers (jong en oud), waarbij overgangsrecht van toepassing is op oudere medewerkers. Als dit in uw 

organisatie het geval is wordt u verzocht de vragen te beantwoorden aan de hand van de nieuwe afspraken; waarbij 

het gaat om de lokale verlofrechten van medewerkers die nu bij uw organisatie in dienst komen. 

 

Vragen en Uitkomsten 

De onderstaande vragen hebben uitsluitend betrekking op de bovenwettelijk verlofaanspraken die zijn geregeld in 

de lokale rechtspositieregeling van uw gemeente of organisatie. (Verlof op grond van  het in enige omvang 

verrichten van onregelmatige diensten of beschikbaarheidsdiensten, wordt hier buiten beschouwing gelaten.) 

 

1. Feestdagen: 
Zijn er naast de in de CAR geregelde landelijke feestdagen (artikel  4:5 lid 3), in uw organisatie (lokale) 

feestdagen waarop (vrijwel) alle medewerkers van uw organisatie vrij zijn (zoals bijvoorbeeld  Goede vrijdag, 

5 mei, carnavalsmaandag en en 3e pinksterdag) en zo ja, hoeveel dagen zijn dat per jaar?  
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Onze organisatie kent : 

o Een lokale feestdag 

o Twee lokale feestdagen 

o Drie lokale feestdagen 

o Meer dan drie lokale feestdagen 

o Geen lokale feestdagen 

Antwoorden: 

Aantal lokale feestdagen: 1 (13%), 2 (47%), 3 (17%), meer dan 3 (10%), geen (13%)    N=245 

 

2. Leeftijdsverlof 
Kent uw organisatie een vorm van leeftijdsverlof, waarbij men naarmate men ouder wordt meer verlofdagen 

per jaar krijgt?  Zo ja, vanaf welke leeftijd heeft men recht op leeftijdsverlof  en wat is het  aantal uren dat 

een oudere medewerkers in de hoogste leeftijdscategorie er op jaarbasis bij krijgt ten opzichte van de 

basisverlof aanspraak? (Extra verlofuren voor jeugdige medewerkers kunt u hier buiten beschouwing laten.) 

 

o In onze organisatie kennen wij geen leeftijdsverlof. 

o In onze organisatie krijgen medewerkers vanaf  ….. jaar leeftijdsverlof en ontvangt men in de 

hoogste leeftijdscategorie  .… extra verlofuren per jaar. 

Antwoorden;  

Leeftijdsverlof: 15% van de organisaties heeft dat niet, 85% wel.    (N= 234) 

Van de organisaties die leeftijdsverlof kennen wordt bij 41% vanaf 30 jaar leeftijdsverlof toegekend; bij 49% is de 

aanvangsleeftijd 35 t/m 45 jaar. De gemiddelde aanvangsleeftijd waarop het leeftijdsverlof wordt toegekend is  

37,3 jaar. 

Bij 85,7% van de organisaties die leeftijdsverlof kennen,  is de omvang van het  leeftijdsverlof in de hoogste 

leeftijdscategorie 4 tot 6 dagen per jaar. Het gemiddelde leeftijdsverlof bij deze organisaties bedraagt 37.4 uur per 

jaar  

3. Diensttijdverlof: 

Kent uw organisatie een vorm van diensttijdverlof, waarbij men naarmate men langer in dienst van de werkgever 

is, meer verlofdagen per jaar krijgt? Zo ja, vanaf welke diensttijd wordt dit verlof toegekend en wat is het 

maximale aantal uren per jaar, dat op  deze grond wordt toegekend? 

 

o In onze organisatie  kennen wij geen diensttijdverlof. 

o In onze organisatie krijgen medewerker na …… dienstjaren  extra verlof. Het diensttijdverlof 

bedraagt maximaal  …. uren per jaar. 

Antwoorden:   

Diensttijdverlof: 82% van de organisaties heeft dat niet, 18% wel.      (N=236) 

Bij 86% van deze organisaties bedraagt het maximaal te behalen diensttijdverlof  4 tot 6 dagen per jaar (28,8 tot 

43,6 uur). Afgaande op de toelichtingen bij organisaties die zowel leeftijds- als diensttijdverlof kennen, is er geen 

sprake van cumulatie; men krijgt ‘wat het eerste komt’. 
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4. Schaalverlof. 

Kent u organisatie een vorm van schaalverlof, waarbij medewerkers in de hogere salarisschalen extra verlof 

krijgen? Zo ja vanaf welke salarisschaal wordt dit toegekend en wat is het maximale aantal verlofuren dat op deze 

grond wordt toegekend? 

 

o In onze organisatie kennen wij geen schaalverlof. 

o In onze organisatie krijgen medewerkers vanaf salarisschaal …. extra verlof. Het schaalverlof 

bedraagt maximaal …. uren per jaar. 

Antwoorden:  

55 organisaties (23%) kennen een vorm van schaalverlof in hun huidige rechtspositieregeling.        (N=237 / 

127.355 fte);  omgerekend naar fte’s (29.932) gaat het om 23,5%! 

Van de organisaties die schaalverlof kennen wordt dit bij 80% vanaf schaal 9 en hoger toegekend en bedraagt het 

extra verlof bij 89% één dag per jaar.  

 

  

5. “Anders geoormerkt” verlof: 

Kent u organisatie naast de hiervoor genoemde vormen van verlof, nog andere vormen van   ‘geoormerkt verlof’ 

(dat dus vanwege met name genoemde  redenen of gelegenheid wordt gegeven)  waarop medewerkers 

aanspraak kunnen maken? Zo ja, wat is de aard en omvang daarvan? 

(Let op: Het gaat hier niet om het in de WAZO geregelde verlof, zoals ouderschaps- en zorgverlof en het gaat hier ook 

niet om zgn. brugdagen zoals bijv. de vrijdag na Hemelvaartsdag. Evenmin gaat het hier om verlof bij huwelijk, 

overlijden of  jubilea, of het wettelijk geregelde verlof voor jeugdige medewerkers) 

 

o In onze organisatie kennen wij geen andere vormen van geoormerkt verlof, waarop medewerkers 

aanspraak kunnen maken. 

o In onze organisatie kunnen medewerkers  aanspraak maken op extra verlof  in verband met / ter 

gelegenheid van  …………………………………………………………………….. ……………… Het verlof bedraagt 

maximaal  ……. uren per jaar. 

Antwoorden: 

 ‘Anders geoormerkt’ verlof : 65% van de organisaties heeft dat niet, 35% wel.     (N= 233)  

Genoemd worden o.a.: uurtje eerder weg op verjaardag en op  5, 24 en 31 december,  half uurtje eerder weg voor 

60+-ers, personeels- of afdelingsuitje, ambts- en huwelijksjubilea, jongeren onder de 18, opleiding- en 

examenverlof,  vrijwilligerswerk, overlijden van bloed- en aanverwanten, verhuizing. 
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6. Overig niet-geoormerkt verlof: 

Hebben medewerkers van uw organisatie  recht op extra bovenwettelijke verlof dat in de voorgaande vragen nog 

niet aan de orde is geweest? Zo ja, hoeveel uren per jaar? 

 

o Medewerkers van onze organisatie hebben geen extra verlofdagen. 

o Medewerkers van onze organisatie hebben  ….. extra verlofuren per jaar. 

Antwoorden:  

Overig niet-geoormerkt verlof: 54% van de organisaties heeft dat niet, 46% wel.       (N= 235)          De antwoorden 

op deze vraag zijn niet betrouwbaar/bruikbaar. De antwoorden bevatten o.a. overlap met eerder genoemd verlof, 

de 14,4 uur i.v.m. TOD, compensatie voor feest- en brugdagen, oude rechten (overgangsrecht). 

 

 

 

II Aanvullende uitvraag lokale verlofregelingen gemeenten (2018) 

In januari 2018 is in opdracht van het LOGA een werkgroep - bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en 

werknemers - aan de slag gegaan, om in de aanloop naar de totstandkoming van de eerste cao gemeenten de 

mogelijkheden te verkennen van een uniforme centrale verlofregeling. Concreet heeft de werkgroep als opdracht 

gekregen om te komen tot een ‘gedragen’ sectorale norm voor het bovenwettelijk verlof in de sector gemeenten.  

De werkgroep is aan de slag gegaan met de uitkomsten van de enquête die de VNG in 2016 onder haar leden heeft 

gehouden. Daarbij bleek dat één aspect in die enquête onderbelicht is gebleven. Dat betreft de situatie bij 

gemeenten (en daaraan gelieerde organisaties) die in de afgelopen jaren in overleg met hun 

medezeggenschapsorganen hun lokale verlofregelingen hebben gewijzigd. Meestal betrof dit het schrappen van het 

leeftijdsverlof en/of (enkele) lokale feestdagen, waarvoor in de plaats een compensatie is gegeven in tijd en/of geld. 

Het gemis van actuele gegevens over deze groep gemeenten, was voor de werkgroep aanleiding om nog enkele 

aanvullende vragen via het werkgeversforum van de VNG uit te zetten. 

Dat is de reden dat in februari 2018 een vervolg-enquête is uitgezet op het werkgeversforum van de VNG. Van de 

gelegenheid is toen gebruik gemaakt om door middel van een aanvullende vraag meer duidelijkheid te krijgen ten 

aanzien van de omvang van het overige ‘niet-geoormerkte’ verlof in de lokale verlofregelingen. 

Aan de vervolg-enquête hebben in totaal 138 formele organisaties deelgenomen; 125 gemeenten (w.o. de G4 en 27 

gemeenten die onderdeel zijn van een ambtelijke fusie) en 13 niet-gemeenten (o.a. VR-en en GGD’s), met een 

personeelsomvang van 84.865 fte. Gezien deze aantallen kunnen de uitkomsten als representatief voor de sector 

worden beschouwd. 

Vragen en uitkomsten 

Met de invoering van het IKB per 1 januari  2017 is het in de CARUWO geregelde verlof beperkt tot het wettelijk 

verlof van 144 uur per jaar bij een volledige aanstelling. Het geldelijk equivalent van de in CARUWO geregelde 14,4 

bovenwettelijke verlofuren, is met ingang van die datum toegevoegd aan het IKB. Deze 158,4 uur per jaar, dient u 

bij de beantwoording van de vragen buiten beschouwing te laten!  
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Naast het in de CARUWO geregeld verlof, wordt in de lokale rechtspositieregeling van gemeenten en gelieerde 

organisaties, in de meeste gevallen, nog extra verlof toegekend. Over dit lokaal vastgestelde verlof gaan de 

navolgende vragen.                   

 

1. Leeftijdsverlof. 
a. Bevat de rechtspositieregeling van uw organisatie op dit moment een vorm van leeftijdsverlof, waarbij 

men naarmate men ouder wordt meer verlofdagen per jaar krijgt?   

b. Zo ja, wat is het  aantal uren dat een oudere medewerker in de hoogste leeftijdscategorie er op jaarbasis 

extra bij krijgt? N=121 org./ 84.865 fte 

 

Ja:   96 organisaties (79%) -  75.516 fte (89%) 

Nee:  25 organisaties (21%) – 9.349 fte (11%) 

 

0 uren : 25 org. (21%)  -  9.349 fte (11%) 

7,2 uren : 3 org. (2%) -   634 fte (0,7%) 

28,8 uren : 50 org. (41%) - 41.720 fte (49,2%) 

36 uren : 6 org. (5%) - 15.964 fte (18,8%) 

43,2 uren : 35 org. (29%) - 15.823 fte (18,6%) 

44 + uren1 : 3 org. (2%) -  1.375 fte (1,6%) 

Gemiddeld verlof in de hoogste leeftijdscategorie  2.541.359 uren : 84.865 fte = 29,945 uren per jaar. 

NB: Bij de analyse van de antwoorden op deze vraag bleek dat een groot deel van de respondenten een onderscheid maakte 

naar datum van indiensttreding; voor medewerkers die vóór 1 januari 1997 in dienst zijn gekomen bedroeg het leeftijdsverlof 

43,2 uur (of meer) per jaar en voor medewerkers die ná die datum in dienst zijn gekomen was het leeftijdsverlof 28,8 uur.  

Dit onderscheid correspondeert met het advies van het LOGA in haar brief van 7 maart 1996 aan gemeenten bij de invoering 

van de 36-urige werkweek per 1-1-1997. In deze brief adviseerde het LOGA alle gemeenten om het maximale leeftijdsverlof 

met ingang van die datum met 2 dagen (14,4 uur) te verminderen. 

Tegen deze achtergrond is aan de 61 respondenten, die bij de beantwoording 43,2 uur of meer aangaven, zonder onderscheid 

naar datum indiensttreding, nog de aanvullende vraag gesteld of dit advies van het LOGA indertijd is opgevolgd.  

Van de 55 respondenten die op deze aanvullende vraag hebben gereageerd, gaven er 23 aan dat dit onderscheid bij hun 

organisatie wordt gemaakt. Van deze organisaties is de omvang van het leeftijdsverlof aangepast. 

 

c. Zo nee, heeft uw organisatie in het verleden een vorm van leeftijdsverlof gekend? N=121 

 

25 organisaties (21%) – 9349 fte (11%) hebben in het verleden leeftijdsverlof gekend 

 

d. Zo ja, op welke wijze en in welke omvang is het schrappen van het leeftijdsverlof indertijd 

gecompenseerd? Ging het hier om een herverdeling van het verlofvolume in geld en/of (vervangend) 

verlof en werd dit herverdeeld over alle medewerkers? N=121   

e. Wat is de compensatie per medewerker per jaar in tijd en/of geld?  

          

                                                           
1
 Gem  56 uur per jaar. 



6 
 

Van de 25 organisaties die leeftijdsverlof hebben afgeschaft hebben 16 organisaties - 13% (6956 fte - 8%) 

dat met vervangend verlof t.b.v. alle medewerkers gecompenseerd. De gemiddelde compensatie 

bedraagt: 

198.846 uren :  6956 fte = 28,586 uren per jaar 

Als overige compensaties is genoemd: diensttijd verlof, ‘afgekocht’, ‘onbekend’, 1% IKB 

NB: Uit de antwoorden blijkt dat 7 organisaties (6%) – 2660 fte (3%) zowel het leeftijdsverlof als lokale feestdagen hebben 

afgeschaft/verminderd. De gemiddelde compensatie in tijd bij die gemeenten bedraagt 30,8 uur per jaar. 

 

 

2. Lokaal vastgestelde feestdagen. 
a. Bevat de rechtspositieregeling van uw organisatie op dit moment naast de in de CAR geregelde 

landelijke feestdagen (artikel  4:5 lid 3), ook  lokaal vastgestelde feestdagen waarop (vrijwel) alle 

medewerkers van uw organisatie vrij zijn (zoals bijvoorbeeld Goede vrijdag, 5 mei, carnavalsmaandag en 

3e pinksterdag)?   

b. Zo ja, hoeveel dagen zijn dat per jaar?  (N=121) 

   

110 organisaties (91%) - 81.060 fte (96%) hebben tenminste een lokaal vastgestelde feestdag 

 

o 0 dagen : 11 org ( 9%) -  3.805 fte (4%) 

o 1 dag  : 16 org (13%) - 18.779 fte (22%) 

o 2 dagen : 65 org (54%) - 38.637 fte (46%) 

o 3 dagen : 18 org (15%) - 19.323 fte (23%) 

o 4 + dagen2 : 11 org ( 9%) -  4.321 fte (5%) 

 

Gemiddelde aantal lokale feestdagen (fte): 173.466 dagen : 84. 865 fte = 2.044 per jaar 

 

c. Heeft uw organisatie in het verleden (meer) lokale feestdagen gehad (Het is ook mogelijk dat slechts een 

deel van de lokale feestdagen is geschrapt)?     

 

d. Zo ja op welke wijze en in welke omvang is het schrappen van (een deel van) de lokaal vastgestelde 

feestdagen indertijd gecompenseerd? Ging het hier om een herverdeling van het verlofvolume in geld 

en/of (vervangend) verlof?                                                        

 

e. Wat is de compensatie per medewerker per jaar in tijd en/of geld?  

 

37 organisaties geven aan dat ze in het verleden (meer) lokale feestdagen hebben gehad. Het verlies 

daarvan is als volgt gecompenseerd: 

 

In de  vorm van extra verlof: 

 0 uren p.j.3 : 15 org. -  16.770 fte 

                                                           
2
 Gemiddeld 4,5 dagen 
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 7,2 uren p.j. :   6 org. - 1.996 fte 

 8 uren p.j. :   1 org. - 11.000 fte 

 10,8 uren p.j. :  2 org.  -   815 fte 

 14,4 uren p.j. :  4 org.  - 1.495 fte 

 20 uren p.j. :  2 org.  - 1.481 fte 

 30 uren p.j. :  1 org.  -  260 fte 

 51 uren p.j. :  1 org.  -  110 fte 

Totaal    32 org    33.927 fte (40% van de steekproef) 

Andere compensaties die zijn genoemd: ophoging IKB, ophoging EJU, ‘divers’.  

Gemiddeld compensatie (fte): 155.684 uren : 33.927 fte =  4,588 uur p.j. 

 

3. Overig of extra verlof. 
a. Bevat de rechtspositieregeling van uw organisatie naast het hiervoor genoemde leeftijdsverlof en de 

lokaal vastgestelde feestdagen nog een andere vorm van lokaal vastgesteld verlof waarop alle 

medewerkers jaarlijks aanspraak kunnen maken (ongeacht hun leeftijd, functieniveau of dienstjaren)?              

 

NB: Het gaat hier uitdrukkelijk niet om (geoormerkt) verlof dat op verzoek door de werkgever wordt 

toegekend i.v.m. vrijwilligerswerk, mantelzorg, ouderschapsverlof, overlijden van bloed- en aanverwanten, 

huwelijk, studie/opleiding, verhuizing etc. . 

35 organisaties geven aan dat ze nog extra lokaal (niet-geoormerkt) verlof kennen waarop alle medewerkers 

aanspraak kunnen maken 

Extra verlof op jaarbasis 

 3,6 uur : 4 org.  -  1.528 fte 

 7,2 uur : 21 org. -  12.323 fte 

 10,8 uur: 2 org . -   808 fte 

 14,4 uur: 2 org.  -  571 fte 

 15,2 uur: 1 org.  - 11.000 fte 

 18,5 uur: 2 org.  -   621 fte 

 21,6 uur: 2 org  -   540 fte 

 25,2 uur: 1 org  -   400 fte 

Totaal          27.791 (32,7% van de steekproef)  

Gemiddeld extra verlof (fte): 311.608 uren : 27.791 fte = 11,212 uur p.j.  

 

 

III Berekening verlofcomponenten t.b.v. sectorale verlofnorm 

                                                                                                                                                                                                                 
3
 In deze groep bevinden zich ook organisaties waarbij vermindering van lokale feestdagen samen met de vermindering of 

beëindiging van het leeftijdsverlof is gecompenseerd 
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In deze paragraaf wordt een voorstel gedaan voor een sectorale verlofnorm voor álle medewerkers van gemeenten, 

die is gebaseerd op het berekende volume van de verlofcomponenten (in uren) in de huidige situatie. In dat kader 

worden de in 2016 en 2018 gehouden onderzoeken als representatief voor de hele sector beschouwd. 

 

1. Kerngegevens personeelsmonitor 20164. 

 

Leeftijdsverdeling: 

Tot 25 jaar : 1.670   - 1% 

25 – 35 jr : 16.150 - 10% 

36 – 45 jr : 36.060 - 23% 

46 – 55 jr : 52.000 - 33% 

56 – 60 jr : 27.230 - 17% 

61 jr / ouder : 24.080 - 15% 

    157.210 

 

Schaalindeling: 

1 – 3 : 2% 

4 – 6 : 16% 

7 – 9 : 42% 

10 – 12 : 25% 

13 + : 3% 

Niet gespecificeerd: 13% 

 

2. Component voorheen leeftijdsverlof: 

Bekend zijn de volgende gegevens: 

 89 % van de populatie werkt bij een organisatie die leeftijdsverlof heeft. 

 De gemiddelde leeftijd waarop leeftijdsverlof start is 37,3 jaar. 

 De gemiddeld omvang van het leeftijdsverlof (fte) in de hoogste leeftijdscategorie is 29,945 uren per jaar 

 Percentuele verdeling leeftijdscohorten (2016): 

o t/m  36 jr: 15,52%  

o 37 – 41 jr: 11,26% 

                                                           
4
 T.b.v. van de berekening van de verschillende verlofcomponenten is door onderzoeksbureau Etil gedetailleerder materiaal 

aangeleverd dat ten grondslag lag aan de Personeelsmonitor gemeenten 2016. 
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o 42 – 46 jr: 13,73% 

o 47 -  51 jr: 16,17% 

o 52 – 56 jr: 17,94% 

o 57 – 61 jr: 16,48% 

o 62+ jr      :  8,90% 

Uitgaande van een startleeftijd van 37 jaar, 6 intervallen van 5 jaar waarbij het verlof iedere keer met (29,945 : 6 =) 5 

uur wordt verhoogd:  

Berekening: (0,1126 x 5) + (0,1373 x 10) +  (0,1617 x 15) + (0,1794 x 20) + (0,1648x 25) + (0,0890 x 30) = 14.740 uur 

 

3. Component voorheen schaalverlof: 

Bekend zijn de volgende gegevens: 

 23,5% van de populatie werkt bij een organisatie die schaalverlof heeft. 

 Bij 80% van deze organisaties gaat het schaalverlof in bij salarisschaal 9 

 Bij 89% van de organisaties bedraagt het schaalverlof 7,2 uur per jaar  

 Aandeel personeel (fte) dat in schaal 9 of hoger is ingeschaald: 

o Totale formatie: 138.516 fte – 4601 fte (schaal onbekend)= 133.915 fte. 

o Schaal 9 – 18 = 75.801 fte = 54,7% van de totale bezetting 

Berekening: (0,235 x 0,547) x 7,2 = 0,925 uur 

 

4. Component feestdagen.  

Bekend zijn de volgende gegevens: 

 Het gemiddelde aantal feestdagen (fte) bedraagt 2,044 dagen, van elk 7,2 uur. 

Berekening: 2,044 x 7,2 = 14,716 uur 

 

5. Component ‘extra verlof’.  

Het gaat hier om niet geoormerkt (vrij opneembaar verlof) waarop alle medewerkers aanspraak kunnen maken, 

naast het in de CARUWO geregelde verlof. 

Bekend zijn de volgende gegevens: 

 32,7% van de populatie werkt bij een organisatie waar lokaal ‘extra verlof’ wordt toegekend 

 De gemiddelde omvang van het extra verlof is 11,212 uren per jaar  

Berekening: 0,327 x 11,212 = 3,666 uur 

 

 

6. Voorstel sectorale verlofnorm: 
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14,740 + 0,925 + 14,716 + 3,666 = 34 uren per jaar 

 

15/26 maart 2018 
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