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De directeuren van de penitentiaire inrichtingen  

  

Arbeidsvrije dagen 2022 

 

 
 

 
  

Artikel 8, eerste lid, van de Regeling arbeidsloon gedetineerden bepaalt, dat een 

gedetineerde niet tot arbeid verplicht is op zondagen en algemeen erkende 

feestdagen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Algemene termijnenwet.  

 

Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de 

Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de 

Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en 

de vijfde mei. Artikel 5, aanhef en onder b, van deze regeling voorziet in een 

loonvervangende financiële tegemoetkoming voor zover de gedetineerde niet aan 

de arbeid heeft kunnen deelnemen vanwege een algemeen erkende feestdag. 

 

 

Afwijkende arbeidsvrije dagen op grond van religie 

Naast de hierboven genoemde dagen kan de minister van Justitie en Veiligheid 

voor gedetineerden die religies belijden die (nog) andere feest- en gedenkdagen 

kennen, dagen vaststellen waarop deze op grond van hun religie niet verplicht 

zijn te werken; dit op grond van het tweede lid van artikel 8 van de genoemde 

regeling. 

 

Voor 2022 worden voor de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke 

stromingen de volgende, niet verplichte, arbeidsvrije dagen vastgesteld, deze zijn 

in de lijst voorzien van een 1. Daarnaast bevat deze circulaire een aantal dagen 

aangegeven met een 2. Op deze dagen is nadere afstemming met de geestelijk 

verzorging gewenst in verband met mogelijkheden van gedeeltelijk werken in 

combinatie met een extra gebedsdienst dan wel viering. Een 2 houdt voor de 

geestelijke verzorging in dat er invulling wordt gegeven aan de viering. 

 

Arbeidsbeloning arbeidsvrije dagen op grond van religie 

De gedetineerde die is vrijgesteld van arbeidsplicht op grond van zijn religie, of 

levensbeschouwing als bedoeld in deze circulaire, ontvangt geen loon of loon 

vervangende tegemoetkoming over de periode dat door hem geen arbeid werd 

verricht. 

 

Christelijke feestdagen (Gregoriaanse kalender: RK, protestants en o.a. 

Bulgaars-, Roemeens- en Albanees-orthodox) 

Kerstfeest (RK, Prot, Orthodox) 1            25 december 

Aswoensdag (RK) 2                  2 maart 

Witte Donderdag (RK)2               14 april  

Goede Vrijdag (RK en prot) 2              15 april 

Goede Vrijdag (Orthodox: vastendag) 2         22 april 
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Hemelvaart (RK en prot) 1               26 mei  

Hemelvaart (Orthodox) 1               2 juni 

Maria Hemelvaart (Orthodox: Ontslaping Moeder Gods)2 15 augustus 

Allerzielen (RK) 2                  2 november 

 

Orthodox-christelijke feestdagen (Juliaanse kalender: o.a. Russisch-, 

Koptisch- en Georgisch-orthodox) 

Kerstfeest 1                     7 januari 

Goede Vrijdag (Orthodox: vastendag)1          22 april 

Hemelvaart (Orthodox)1               2 juni 

Ontslaping Moeder Gods 2               28 augustus 

 

Joodse feestdagen 

Poeriem (Lotenfeest) 2                17 maart  

Pesach (Paasfeest)  1                   16, 17, 22, 23 april 

Pesach (Paasfeest) 2                      18 t/m 21 april  

Sjavoe’ot (Wekenfeest) 1                5 en 6 juni  

Tisj’a be’Aw (Vastendag) 1               7 augustus  

Rosj Hasjana (Nieuwjaar) 1              26 en 27 september 

Jom Kippoer (Grote Verzoendag) 1           5 oktober  

Soekot (Loofhuttenfeest) 1                10 en 11 oktober  

Soekot (Loofhuttenfeest) 2                12  t/m 16 oktober 

Sjeminie’Atseret 1                   17 oktober  

Simchat Tora 1                    18 oktober 

Chanoeka (Inwijdingsfeest) 2     19 t/m 26 december  

 

Hoogtijdagen voor Hindoes 

Maha Shiva Ratri 2                  1 maart  

Holi 1                      18 maart  

Navaratri 2                    2 t/m 10 april  

Hanuman Jayanti 2                  16 april  

Krishna Janamashtmi 2                 18 en 19 augustus  

Navaratri 2    26 sept. t/m 4 okt.   

Divali 1                     24 oktober  

 

Hoogtijdagen voor Sikhs 

Vaishakhi  1                    14 april  

Guru Nanak Jayanti 1                 8 november 
 

 

Islamitische feestdagen 

Lailat-ul-Meraj (Hemelvaart) 1             28 februari  

Eid-Al-Fitr (Suikerfeest) 1                  2 t/m 4 mei  

Eid-Al-Adha (Offerfeest) 1               9 t/m 11 juli 

Moeharram (Islamitisch Nieuwjaar) 1           30 juli  

Asjoera 2                      8 augustus  

Id-ul-Maulid (Geboortedag Mohammed) 2          8 oktober  

 

Boeddhistische feestdagen 

Wesak (Boeddhadag) 1                   17 mei  

 

Humanistische feestdagen 

Wereld humanismedag  2                  21 juni  
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Andere feest- en gedenkdagen 

Indien een gedetineerde op grond van zijn religie, of levensbeschouwing verzoekt 

op een andere feest- of gedenkdag dan op de bij de circulaire vastgestelde dagen 

geen arbeid te hoeven verrichten, dan kan de directeur bepalen dat deze 

datum de gedetineerde eveneens vrijgesteld wordt van arbeidsplicht op die 

bepaalde dag. 

 

De gedetineerde die in aanmerking wenst te komen voor een dergelijke 

arbeidsvrije dag, doet hiertoe een verzoek aan de directeur van de inrichting van 

verblijf. Op het verzoek wordt beslist nadat ter zake advies van de in de inrichting 

werkzame geestelijke verzorgen van de desbetreffende denominatie of stroming 

is ingewonnen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

Namens deze, 

 

 

 

 

 

mr. drs. M.A. Schippers 

Directeur Gevangeniswezen & Vreemdelingenbewaring 
 

 

 


