STICHTING
VANDEARBEID

BezuidenKoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK DEN HAAG

E info@stvda.nl
wvvw.stvda.nl

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
T.a.v. mevrouw drs. K.H. Ollongren
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Den Haag

5 maart 2021

0ns kenmerk

S.A.21.72432

0ns kenmerk

2019-0000481689

Bet reft

5 mei Bevrijdingsdag

Geachte mevrouw Ollongren,

Met de excuses voor de late reactie op uw verzoek van 4 oktober 2019 om 5 mei jaarlijks als vrije
feestdag aan te merken, treft u bijgaand een brief van de Stichting van de Arbeid aan, die heden
aan decentrale cao-partijen is gestuurd.
Met vriendelijke groet,
STICHTING VAN DE ARBEID

EdS^Haket
secretaris

De Stichting van de Arbeid is het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en
werknemers; Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP
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:5 mei Bevrijdingsdag

Geachte heer, mevrouw

De Staatscommissie Parlementair Stelsel heeft in juni 2019 voorgesteld Bevrijdingsdag jaarlijks
te vieren en geadviseerd cm 5 mei tot een vrije dag te maken. De Staatscommissie stelt dat daar-

mee recht wordt gedaan aan de grote betekenis van deze dag als feestdag voor onze democratische rechtsstaat en de daaraan ten grondslag liggende waarden.

Het kabinet heeft het voorstel van de Staatscommissie overgenomen dat Bevrijdingsdag als nationale feestdag een jaarlijkse vrije dag zou moeten zijn. In oktober 2019 heeft het kabinet aan

de Stichting van de Arbeid verzocht deze oproep onder de aandacht van de leden van de aangesloten organisaties te brengen, respecterend dat decentraie sociale partners gezamenlijk gaan
over het al dan niet aanwijzen van nationale en erkende feestdagen als verplichte vrije dag (zie
bijiage).

Sinds 1959 geldt overigens de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid om werknemers in de

lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven met behoud van loon, mits de werkomstandigheden zich
daar niet tegen verzetten en het bedrijfsbelang niet wordt geschaad.

Door de coronacrisis en mede vanwege het feit dat 2020 een lustrumjaar betrof, had dit onder-

werp de afgelopen periode niet de eerste prioriteit voor sociale partners. Het kabinet dringt echter aan op uitsluitsel van de Stichting ten aanzien van het verzoek om de oproep aan de leden
van de organisaties te communiceren.

Gelet op het feit dat de Stichting van de Arbeid onverminderd belang hecht aan het gedenken en
vieren van de bevrijding, brengt zij de oproep van het kabinet onder uw aandacht, waarbij het
de decentraie verantwoordelijkheid is of de oproep nader wordt ingevuld, en zo ja, op weike
wijze dit geregeld wordt.
Met vriendelijke groet,
STICHTING VAN DE ARBEID

EdS^y Haket
secretaris

De Stichting van de Arbeid is het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en
werknemers: Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP
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Betreft

5 mei jaarlijkse vrije dag

Geachte heren,

Op 26 juni heb ik namens bet kabinet bet bijgaande kabinetsstandpunt over de
vcorstellen van de Staatscommlssie Parlementair Stelsel (de commissie-Remkes)
aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer aangeboden. Het kabinetsstandpunt
gaat onder meer in op de voigens bet kabinet noodzakeiijke versterking van de
demccratische recbtsstaat.

Een van de voorsteilen van de staatscommissie betreft de jaarlijkse viering van

Bevrijdingsdag. Het kabinet vindt met de staatscommlssie ook dat Bevrijdingsdag
als nationaie feestdag een vrije dag zou moeten zijn.

In Nederland gaan de sociaie partners gezamenlijk over bet ai dan niet aanwijzen
van nationaie en erkende feestdagen als verplicbte vrije dag. In baar rol als
werkgever voor de sectoren Rijk, Defensie, Politie en Recbterlijke macbt Is de
Rijksoverbeid overeengekomen dat 5 mei jaarlijks een vrije dag is.
Het kabinet beeft In bet kabinetsstandpunt een oproep gedaan aan de betrokken
sociaie partners om 5 mei voor ledereen in Nederland een jaarlijkse vriie daq te
maken.

Graag vraag ik u, mede namens de minister van Sociaie Zaken en

Werkgelegenheid, om deze oproep van bet kabinet onder de aandacht van uw
leden te brengen.

In een brief aan de voorzitter van de Sociaal-Economiscbe Raad beb ik deze
oproep ook onder baar aandacbt gebracht.
Hoogacbtend,

De minister varu&nneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties,

drs. K.H. Ol[ongiji^
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