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NIET OPGENOMEN VAKANTIEDAGEN VALLEN WEL IN DE ERFENIS 
 
 
  

 

 
Mr. Ernst Loendersloot 

Sr. kandidaat notaris te 

Maastricht 

Foto: Harry Heuts 

 

Ik schrijf deze column met uitzicht op de balie van Coffee Lovers in het fraaie 

Centre Ceramique dat, zoals u weet, aan Plein 1992 ligt. Hier zal ik in het najaar nog 

drie maal een gratis lezing houden over notariële onderwerpen, maar dat is niet de 

reden dat ik deze column begin met de beschrijving van de locatie. 

 

Reden is een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Plein 1992 is namelijk 

vernoemd naar het in dat jaar in Maastricht getekende verdrag waarin nieuwe regels 

inzake de Europese Unie en haar organen werden vastgelegd. En één van die 

organen is dat Hof dat onlangs een voor iedere werknemer en werkgever in Europa 

zeer belangrijke uitspraak heeft gedaan. 

 

Hof van Justitie Luxemburg: werknemer heeft recht op uitbetaling 

Vlak voor de zomervakantie is door het Hof van Justitie van de Europese Unie 

namelijk duidelijk gemaakt hoe de vork in de steel zit als het gaat om nog niet 

opgenomen vakantiedagen wanneer een werknemer overlijdt. Heeft deze, of liever 

gezegd, hebben zijn of haar erfgenamen, recht op uitbetaling van deze 

vakantiedagen ?  

 

Het antwoord is volmondig: ja. 

 

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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Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat geen enkele regeling van een nationale 

wetgever, zoals in Nederland de Eerste en Tweede Kamer, hiermee in strijd mag 

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.  

 

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 de volgende keer dat u over Plein 1992 loopt, hieraan denkt. Dat geeft 

een extra dimensie aan uw wandeling. 

 

Maar als u gruuts bent op Maastricht en u op vakantie in een ander Europees land 

gevraagd wordt waar u vandaan komt, dan kunt u nu zeggen dat u uit de stad komt 

die voor iedere werknemer in Europa van belang is. Want mede door het Verdrag 

van Maastricht heeft het Hof van Justitie de macht om deze uitspraak te doen en die 

verbindend op te leggen aan iedere werkgever in Europa. Sjiek toch ? 

 

 

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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