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De handleiding Verlofkaart in Excel is geschreven bij het spreadsheet 

Verlofkaart in Excel. Dit spreadsheet wordt via de website 

www.verlofkaartinexcel.nl te koop aangeboden aan gebruikers. 
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© Copyright Esset Financial Services, Apeldoorn, Nederland 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, 

zonder voorafgaande toestemming van de auteur. 

Disclaimer 
Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. 

Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, 

aanvaardt de auteur geen aansprakelijkheid. Voor eventuele 

verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt de auteur zich 

gaarne aanbevolen. Gebruik van enige informatie verkregen middels 

deze handleiding gebeurt voor risico van de gebruiker. 
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1 Inleiding 

Wat is Verlofkaart in Excel? 

Verlofkaart in Excel is een Excel-sheet, waarmee u op eenvoudige wijze 

de vakantierechten van uw medewerkers kunt bijhouden. Het 

programma genereert automatisch de verlofkaart van uw medewerkers 

op basis van het verlofregister waarin u de opgenomen dagen bijhoudt. 

Voor wie is Verlofkaart in Excel? 

Verlofkaart in Excel is speciaal geschreven voor de wat minder grote MKB-

ondernemingen die 1-100 medewerkers in dienst hebben. 

Als u enige basiskennis van Excel hebt kunt u prima werken met 

Verlofkaart in Excel. U hoeft geen formules te maken. Als u een tabel kunt 

invullen, dan kunt u de verlofdagen van uw medewerkers eenvoudig 

bijhouden met dit spreadsheet. 

Flexibiliteit 

In Verlofkaart in Excel kunt u zelf een aantal zaken ingeven en beheren, 

zoals: 

1. Uw bedrijfsgegevens, zoals: bedrijfsnaam, adresgegevens, website en 

email. Deze informatie verschijnt automatisch op de verlofkaarten. 

2. Een lijst met feestdagen (alvast een aantal jaar vooruit voor u 

ingevuld). 

3. Het standaard aantal verlofdagen voor uw organisatie. 

4. Boekjaar 

Specificaties 

Het aantal verlofdagen dat u kunt registeren is in principe beperkt tot het 

maximumaantal regels in Excel. Excel 2003 kent bijvoorbeeld een 

maximum van 65.336 regels. Om de spreadsheet niet te groot te maken is 

het aantal regels voor opgenomen verlofdagen ingesteld op 4.000 en 

voor de medewerkers op 100. Op verzoek is dat eenvoudig uit te breiden, 

maar in de praktijk heeft u hier ruim voldoende aan. 
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2 Installatie 

Installatie is heel eenvoudig. Verlofkaart in Excel wordt per download 

aangeboden. U hoeft Verlofkaart in Excel alleen maar op te slaan op een 

door u zelf te bepalen locatie op uw harde schijf. Na uw bestelling krijgt u 

een email met uw downloadgegevens. Sla het product op uw harde 

schijf op in een map die u snel kunt terugvinden. 

Belangrijk 

U moet eerst het ZIP-bestand uitpakken alvorens u in Verlofkaart in Excel 

gaat werken. Ga in Windows Verkenner naar de map waar u het ZIP-

bestand heeft opgeslagen. Klik met uw rechtermuis op het ZIP-bestand en 

kies Alles uitpakken. Als alles is uitgepakt, open dan pas het Excel-

bestand. 

Doet u dit niet, dan krijgt u veelal ‘Alleen lezen’-foutmeldingen. 

Installatievereisten 

U heeft alleen het programma Excel nodig van Microsoft. Verlofkaart in 

Excel werkt met iedere versie van Excel. Wij adviseren het gebruik van 

Microsoft Excel 2007 of hoger (Windows) of Excel 2011 (Mac). 

Kennis van macro’s niet nodig 

Verlofkaart in Excel maakt bewust geen gebruik van macro’s om het 

gebruik van de spreadsheet zo laagdrempelig mogelijk te houden. 

Tip. Geef het bestand een voor u logische bestandsnaam. 

Bijvoorbeeld: Verlofdagen_UwBedrijfsnaam_2013.xlsx 

Beveiligd 

Dit spreadsheet is zonder wachtwoord beveiligd. Zo kunt u niet per 

ongeluk cellen met formules overschrijven. De beveiliging heft op door in 

Excel te klikken op Controleren, Beveiliging blad opheffen. 

 

Belangrijk om te weten! 
Als u iets wilt verplaatsen in Excel dan is het verstandig om dit niet te doen 

met Knippen en Plakken, maar met Kopiëren en Plakken en de inhoud te 

wissen van de overbodige regels (m.b.v. de Delete-knop). 

Waarom zult u denken? Als u in Excel iets verplaatst, dan worden alle 

formules die naar die cellen verwijzen aangepast. Dit kan dus tot grote 

problemen leiden. U kunt dan #VERW meldingen krijgen in cellen. 
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3 Wettelijke voorschriften 

In dit hoofdstuk worden in het kort de wettelijke voorschriften behandeld 

op basis waarvan dit spreadsheet is gemaakt. 

3.1 Nieuwe regels verlofadministratie per 1 januari 2012 

Verlofkaart in Excel voldoet aan de nieuwe regels verlofadministratie per 1 

januari 2012. Vanaf 2012 wordt er verschil gemaakt tussen de 

‘houdbaarheid’ van minimaal wettelijk verplichte dagen (4 maal het 

aantal werkdagen per week) en de extra dagen die een werkgever kan 

toekennen (de bovenwettelijke dagen). Vanaf 2012 vervallen wettelijke 

verlofdagen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin zij zijn 

opgebouwd. De bovenwettelijke dagen komen pas na 5 jaar te vervallen. 

Verlofkaart in Excel maakt voor u inzichtelijk van welk saldo opgenomen 

vakantiedagen worden afgeboekt. In dit spreadsheet worden dagen 

automatisch afgeboekt van de dagen met de kortste vervaltermijn. 

3.2 Bronnen 

De officiële bekendmaking van de nieuwe wet via www.overheid.nl 

Wet van 26 mei 2011 inzake het afschaffen van de beperkte opbouw van 

minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een 

vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van 

enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 

van het Burgerlijk Wetboek. 

Algemene melding op website van de Rijksoverheid 

U krijgt ten minste 4 keer het aantal uren dat u per week werkt aan 

vakantieuren. Als u 30 uur per week werkt, heeft u dus recht op ten minste 

120 vakantieuren. Tijdens uw vakantie betaalt uw werkgever uw loon 

door. U heeft ook recht op een vakantietoeslag van minimaal 8% van uw 

bruto jaarsalaris. Dit wordt ook wel vakantiegeld genoemd. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-318.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26vrt%3dvakantierechten%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20110822%26epd%3d20110822%26sdt%3dDatumUitgifte%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werktijden
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4 Gebruik Verlofkaart in Excel 

Het gebruik van Verlofkaart in Excel wordt uitgelegd aan de hand van 

algemene gebruikerstips en de diverse onderdelen. Het spreadsheet 

bestaat uit: 

1. Instellingen 

2. Medewerkers 

3. Verlofregister 

4. Verlofkaart 

5. Vakantieplanner 

6. Saldi verlofrechten per einde jaar 

7. Draaitabel 

4.1 Algemene gebruiksinstructies 

4.1.1 Menu 

Vanuit het menu kunt u naar iedere locatie in het werkblad door 

eenvoudig op de betreffende knop te klikken. 

 

4.1.2 Tabbladen 

Ook kunt u onderaan het betreffende werkblad selecteren door er op te 

klikken of met CTRL-PAGEUP/DOWN door de werkbladen te bladeren. 

 

4.1.3 Invoer alleen mogelijk in witte cellen 

In dit spreadsheet kunt u alleen gegevens invoeren in de witte cellen. Om 

u zo veel mogelijk van dienst te zijn, vindt een aantal validatiechecks 

plaats op het moment dat u gegevens invoert. 

Bijvoorbeeld: een medewerkernaam moet uit een lijst gekozen (uiteraard 

kunt u wel zelf de inhoud van de lijst bepalen). 

4.2 Instellingen 

In het tabblad Instellingen voert u een aantal variabelen in die elders in 

Verlofkaart in Excel worden gebruikt, zoals uw bedrijfsnaam, maar ook het 

boekjaar en standaard verlofdagen voor uw organisatie. 
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In dit gedeelte vult u ook de feestdagen in die voor uw organisatie 

gelden. De standaard feestdagen zijn voor de eerstkomende jaren al voor 

u ingevuld. 
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4.3 Medewerkers 

Het volgende wat u gaat invoeren zijn de gegevens van al uw 

medewerkers en hun vakantierechten. 

 

Let even op de volgende zaken: 

1. De eerste keer moet u nog zelf bepalen hoe het saldo verlofdagen per 

einde jaar is verdeeld (kolommen K t/m Q). 

2. In kolom Q kunt u eventueel extra uren toekennen voor 

compensatieuren, tijd-voor-tijd en ADV. Deze uren vallen immers niet 

onder de nieuwe vakantiewetgeving per 2012 en vervallen dan ook 

als laatst (vervallen dus niet). 

3. Als een of meerdere werknemers afwijkende vakantierechten hebben, 

dan kunt u dat in een aparte kolom aangeven. Als bijvoorbeeld uw 

organisatie standaard 25 verlofdagen kent en uw medewerkers krijgen 

1 verlofdag extra, omdat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt dan 

geeft u bij deze werknemers aan dat hij of zij 26 verlofdagen hebben in 

kolom T (o.b.v. 100% FTE). 

 

Vult u in kolom T niks in dan geldt voor die medewerker het standaard 

aantal verlofdagen conform Instellingen. 

4. Vanaf kolom AZ t/m BF geeft u in hoeveel uur de betreffende 

medewerker werkt op welke dagen. Het totaal komt in kolom I terug. 

 

Bijvoorbeeld: maandag t/m dinsdag 8 uur en vrijdag 4 uur. Totaal 36 

uur. Ook kunt ook de zaterdag en zondag gebruiken. 

4.4 Verlofregister 

Verlofkaart in Excel is in feite een compleet verlofregistratie systeem. U 

houdt namelijk de vakantiedagen bij van al uw medewerkers. De historie 

van alle jaren wordt bewaard. Verlofkaart in Excel beschikt over 

uitgebreide selectie- en sorteermogelijkheden met behulp van filters. De 

verlofrechten worden automatisch berekend op basis van part-time 

factor, in- en uitdiensttredingen en het standaard aantal vakantiedagen 

van uw bedrijf. 

In het verlofregister houdt u de daadwerkelijk opgenomen verlofuren bij. 

• Selecteer een naam uit de lijst. 

• Voer de datum in 

• Voer het aantal opgenomen uren in 
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• En geef eventueel een toelichting. 

• De kolom Check waarschuwt u als u een weekenddag, feestdag of 

geen werkdag selecteert. 

• De kolom Uren kleurt oranje op als het aantal opgenomen uren afwijkt 

van de standaard uren. Dit kan goed zijn als iemand maar een halve 

dag opneemt (eerste regel van het voorbeeld). Maar als iemand 

standaard nul uur werkt op die dag is het niet logisch dat iemand op 

die dag vrij neemt. De cel kleurt dan rood op. 
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4.5 Nieuw jaar 

Als u alle verlofuren heeft verwerkt en het jaar is voorbij, dan begint u een 

nieuwe administratie in een nieuwe template. 

Download eventueel de nieuwste versie via: 

https://www.boekhoudeninexcel.nl/kopen/mijn-account 

1. Open een lege template 

2. Kopieer de vaste gegevens naar de nieuwe template 

a. Instellingen 

b. Medewerkers (kolommen B-G en AZ-BF) 

3. Wijzig het boekjaar bij Instellingen 

4. Vul eventueel feestdagen voor het nieuwe jaar in bij Instellingen 

5. Neem de verlofrechten over uit de saldilijst (kolommen N-V) bij 

Medewerkers (K-Q) 

 

Vanaf versie 4.0 kunt u gegevens automatisch overzetten met de gratis 

ExcelWorkx Update Tool. 

https://www.boekhoudeninexcel.nl/kopen/mijn-account
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5 Rapporten 

5.1 Verlofkaart 

 

De verlofkaart toont alle gegevens in een helder overzicht. In één 

oogopslag ziet uw werknemer hoeveel vakantie uren hij of zij nog heeft. 

De kaart houdt automatisch rekening met schrikkeljaren. Verlofkaart in 

Excel past maakt dit duidelijk zichtbaar voor u. 

Kies eenvoudig de naam van de betreffende medewerker (blauwe vlak) 

en de verlofkaart wordt direct bijgewerkt. 

5.2 Vakantieplanner 

Als u de vakanties en verlofdagen van uw medewerkers heeft ingevoerd 

heeft u ook direct en automatisch de vakantieplanner klaar. U ziet in één 

oogopslag wanneer welke medewerkers op vakantie zijn. U kunt met 

behulp van filters eenvoudig de medewerkers van een afdeling 

selecteren. 

Vakantieplanner 2018
Bedrijfsnaam (2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Naam Afdeling 1 2

Jan Vervoer 8 8 8 8 8 8 8 8

Henk Planning

Kees Vervoer

Piet Vervoer 8

Stephan Directie 8 8

Truus  
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5.3 Saldi verlofrechten per einde jaar 

Tegen het einde van het jaar is het praktisch als u snel kunt zien wat de 

nog openstaande verlofrechten van uw medewerkers zijn. 

Omdat u in het nieuwe jaar begint met een lege template wilt u snel de 

verlofrechten over kunnen zetten. Dankzij dit overzicht is dat snel voor 

elkaar. 

 

5.4 Maandrapport 

Voor uw gemak hebben we een handige maandrapportage gemaakt 

waarin u een maand selecteert en vervolgens worden de opgenomen 

verlofuren voor alle medewerkers getoond. 

Gebruik het filter bij Medewerker om lege rijen te verbergen. 
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5.5 Weekrapport 

De opgenomen verlofuren worden in dit rapport getoond per week. 

Selecteer bovenin de medewerker en de tabel wordt automatisch 

bijgewerkt. 
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5.6 Draaitabel 

Tot slot is een draaitabel toegevoegd waarmee u iedere rapportage die 

u maar wenst kunt vervaardigen. Dit vereist enige kennis van 

draaitabellen. Dit is te complex om te behandelen in deze handleiding. 

Raadpleeg hiervoor de handleiding van Excel of bijvoorbeeld YouTube 

video’s. 

Onderstaand een voorbeeld wat u ermee kunt maken. 

Draaitabel
Bedrijfsnaam (2018)

Rechtsklik ergens op de draaitabel en klik Vernieuwen om de tabel bij te werken

Vestiging (Alle)

Verlofuren

1 2 3 4 5 6 7 8 Eindtotaal

Directie Stephan 16,0 8,0 16,0 24,0 128,0 192,0

Totaal Directie 16,0 8,0 16,0 24,0 128,0 192,0

Planning Henk 12,0 8,0 8,0 28,0

Totaal Planning 12,0 8,0 8,0 28,0

Vervoer Jan 48,0 16,0 8,0 160,0 232,0

Kees 22,0 22,0

Piet 96,0 96,0

Totaal Vervoer 48,0 112,0 30,0 160,0 350,0

Eindtotaal 48,0 128,0 38,0 28,0 32,0 160,0 8,0 128,0 570,0  
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6 Disclaimer 

Verlofkaart in Excel voor Microsoft Excel 2007 (Windows) of Excel 2011 

(Mac) is een initiatief van Esset Financial Services. Esset Financial Services 

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het 

gebruik van dit product. Het gebruik van Verlofkaart in Excel is op eigen 

risico. Raadpleeg altijd tenminste 1x per jaar een accountant. 

DISCLAIMER 

Esset Financial Services heeft Verlofkaart in Excel met alle daarin 

verwerkte formules met zorg gemaakt en getest. We geven echter geen 

enkele garantie op Verlofkaart in Excel, noch impliciete garanties met 

betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of 

eigendom, noch garanties dat de software inbreukmakend is. 

AUTEURSRECHT 

© Copyright Esset Financial Services, Apeldoorn, Nederland. Alle rechten 

voorbehouden. 

HANDELSMERKEN 

Microsoft, Windows, Excel, Office, en/of andere Microsoft-producten zijn 

handelsmerken van Microsoft (http://www.microsoft.com). 
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7 Aantekeningen 
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