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NIET OPGENOMEN VAKANTIEDAGEN VALLEN WEL IN DE ERFENIS 
 
 
  

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 

Sr. kandidaat notaris te 

Maastricht 

Foto: Harry Heuts 

 

Als u dit leest geniet u hopelijk van de vakantie en heeft u (bijna) al uw tot vandaag 

opgebouwde vakantiedagen al opgenomen. Dan is deze column misschien niet zo 

interessant, maar toch hoop ik dat u doorleest. 

 

Want ik heb eerder schreven over de uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen. 

Daarbij komt dat er wisselend geoordeeld is door rechters over de vraag of er recht 

bestaat op die uitbetaling of dat dit recht vervalt bij overlijden van de werknemer. 

 

Hof van Justitie Luxemburg: werknemer heeft recht op uitbetaling 

Maar vlak voor de zomervakantie is door het Hof van Justitie van de Europese Unie 

duidelijk gemaakt hoe de vork in de steel zit. Als een werknemer overlijdt, dan heeft 

hij of zij, of liever gezegd diens erfgenamen, recht op uitbetaling van deze 

vakantiedagen.  

 

Geen enkele regeling van de nationale wetgever, zoals in Nederland de Eerste en 

Tweede Kamer, mag hiermee in strijd zijn. 

 

Bovendien hebben de Europese rechters ook nog bepaald dat dit recht op uitbetaling 

niet afhankelijk mag worden gesteld van een voorafgaand verzoek van een 

erfgenaam.  

 

http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
http://www.linkedin.com/pub/harry-heuts/2b/497/613
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153580&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=38760
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Er is dus heel nadrukkelijk gekozen voor de werknemer en het recht op uitbetaling 

ontstaat dan ook “automatisch en direct” bij het overlijden.  

 

Ik hoop dat u gewoon een fijne vakantie heeft. Mocht u op weg van of naar uw 

vakantiebestemming langs Luxemburg komen dan kunt u eventueel een kleine 

omweg maken naar de Europese wijk boven Luxemburg stad. Daar is tenslotte deze 

uitspraak gedaan en wellicht is dat een leuke aanleiding om de reis even te 

onderbreken en uw rustmoment te nemen. Het uitzicht is daar beter dan bij een 

tankstation langs de Franse péage. 

 

Mr. Ernst Loendersloot 

kandidaat notaris te Maastricht 

Telefoon 043-3509950. 

 

Kijk ook eens op www.ntrs.nl of scan de QR code hieronder. 

 

Of schrijf je in voor mijn gratis nieuwsbrief. 

 

U kunt ook op de hoogte blijven via: 

LinkedIn Twitter Facebook 

 
Brochures kunt u hier downloaden. 
 

http://www.ntrs.nl/
http://eepurl.com/vQ2rn
http://www.linkedin.com/pub/ernst-loendersloot/10/ab9/aaa
https://twitter.com/ernstloenderslo
https://www.facebook.com/ernst.loendersloot
http://www.ntrs.nl/links/
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