
Een compleet 
overzicht van álle 
culturele feestdagen, 
schoolvakanties en 
belangrijke dagen

XpertHR: jouw kennispartner in HR-vraagstukken

Dé grote 2021 HR-kalender

In XpertHR vind je een volledig 
overzicht van feestdagen en hoe 

werkgevers daar het beste mee om 
kunnen gaan. Neem een kijkje!

*De meeste mensen hebben op deze dag 
een vrije dag, maar in een cao kan hier
van worden afgeweken (bijvoorbeeld in 
de gezondheidszorg en de horeca). 

Let op: 
voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft 
het ministerie van OCW slechts adviesdata. 
Vraag dus bij de school na op welke dagen 
deze gesloten is in verband met vakantie.

Feestdag is vrije dag?
De katholieke, protestante en anglicaanse 
feestdagen zijn opgenomen in de wettelijk 
vastgelegde schoolvakanties en vrije dagen. 
Schoolvakanties gelden niet voor alle secto-
ren, raadpleeg voor de details altijd de cao.
Werknemers die vrij willen op een andere 
religieuze feestdag, kunnen ook altijd de 
cao raadplegen. Ook kan een werkgever 
afspraken maken in o.a. het arbeidscontract 
of afspreken dat zij hun feestdagen ruilen 
met sommige christelijke feestdagen. Er kan 
uiteraard altijd – vroegtijdig – verlof worden 
ingediend.

Meer lezen? portal.xperthr.nl

April

27 april 2021 
Koningsdag*

Goede Vrijdag 
Goede Vrijdag is een vrije dag voor 
bepaalde ambtenaren. In de overige 
sectoren geldt geen verplichte vrije dag. 

Ramadan (Islamitisch/Vastenmaand)  
HR is niet verplicht om rekening te houden 
met de ramadan. Toch kun je ervoor kiezen:
• lunchpauzes verkorten = eerder naar huis 
• aparte pauzeruimte waar niet gegeten/
 gedronken wordt
• zware klussen verdelen over meer 
 collega’s of wegnemen 

Pasen*

Wandel naar je Werk-dag

Navratri (Hindoeïstisch/Eerste periode)
12-20 april 2021

13 april t/m 12 mei 2021 

4 - 5 april 2021  

8 april 2021 

2 april 2021 

Mei

1 mei 2021 

17 - 18 mei 2021 

19 mei 2021  

Dag van de Arbeid 
(Europees/Nederland uitgezonderd)

1 - 9 mei 2021 

5 mei 2021 

20 mei 2021 

23 - 24 mei 2021 

Meivakantie (alle regio’s)

Bevrijdingsdag   
Dit is geen nationale feestdag in 2021. 
Let wel op! Om de vijf jaar – per lustrum 
jaar (2025, 2030 enz.) is Bevrijdingsdag 
een nationale feestdag.* 

13 mei 2021 
Hemelvaartsdag* 

12 - 13 mei 2021 
Eid-al-Fitr (Islamistisch/Suikerfeest)

Sjavoeot (Joods/Wekenfeest)

Geboorte van Boeddha (Chinees)

Pinksteren*

Fiets naar je Werk-dag

12 mei 2021 
Dag van de Zorg
In de zorgsector is dit een mooie dag 
om stil te staan bij en waardering uit 
te spreken naar werknemers.

Maart

12 - 13 maart 2021
NLdoet (Grootste vrijwilligersactie Nederland)
Mochten werknemers de ruimte hebben om 
vrijwilligerswerk binnen werktijd te verrichten, 
is dit een mooi moment om het in te zetten.

28 maart t/m 4 april 2021 
Pesach (Joods/Pasen)

29 maart 2021 
Holi (Hindoeïstisch/Voorjaarsfeest)

Februari

12 februari 2021  

14 februari 2021 

13 - 21 februari 2021  

20 - 28 februari 2021 

Voorjaarsvakantie (Zuid) 

Valentijnsdag

Voorjaarsvakantie (Noord/midden)

Chinees Nieuwjaar

Januari

1 januari 2021 

3 januari 2021  

Nieuwjaarsdag* 

Einde kerstvakantie (alle regio’s) 

Juni

21 - 25 juni 2021 
Week van de RI&E 
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
vormt de basis van het arbobeleid. 
Laat je deze week inspireren.

Juli

1 juli 2021 

10 juli t/m 22 augustus 2021 

17 juli t/m 29 augustus 2021 

24 juli t/m 5 september 2021 

19 t/m 23 juli 2021 

26 juli t/m 13 augustus 2021 

Keti Koti 
(Surinaams/Herdenking afschaffing slavernij)

Zomervakantie (Noord)

Zomervakantie (Midden)

Zomervakantie (Zuid)

Eid-al-Adha (Islamistisch/Offerfeest)

Bouwvak (Noord)

Augustus

2 - 20 augustus 2021 

9 - 27 augustus 2021 

22 augustus 2021 

Bouwvak (Midden)

Bouwvak (Zuid)

Chung Yuan (Chinees/Hellefeest)

September

7 - 8 september 2021 

15 september 2021 

16 september 2021 

Rosh Hasjanah (Joods/Nieuwjaar)

Prinsjesdag

Jom Kipoer (Joods/Grote verzoendag)

21 - 27 september 2021 
Soekot (Joods/Loofhuttenfeest)

21 september 2021 
Zhongqui Jie (Chinees/Maanfeest)

Oktober

7 - 14 oktober 2021 

16 - 24 oktober 2021 

23 - 31 oktober 2021 

Navaratri (Hindoeïstisch/Tweede periode)

Herfstvakantie (Noord/midden)

Herfstvakantie (Zuid)

November

1 november 2021 

4 november 2021 

11-19 november 2021 

Allerheiligen 
(Europees/Nederland uitgezonderd)

Divali (Hindoeïstisch/Lichtfeest)

Week van de werkstress
Maak jezelf en medewerkers bewust van 
de nummer 1 beroepsziekte: werkstress

December

21 december 2021 

25 - 26 december 2021 

Dong Zhi (Chinees/Winterzonnewende)

Kerstmis*

25 november 2021 
Srefidensi Dey 
(Surinaams/Onafhankelijksheidsdag)

29 november t/m 6 december 2021  
Chanoeka (Joods/Licht-/toewijdingsfeest)

https://www.xperthr.nl/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen
https://secureforms.xperthr.nl/demo-aanvragen
https://www.xperthr.nl/?utm_source=HRUSE&utm_medium=poster&utm_campaign=2012&utm_term=wetswijzigingen
https://portal.xperthr.nl/

