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De zomervakantie is in aantocht. Door middel van deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de
laatste ontwikkelingen.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Vakantie-uren omzetten in geld?;
‘Recht’ om aan te sporen tot te gelde maken activa?;
Ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht;
Je eigen aangifte tot faillietverklaring: aanvullend criterium?

Contact

Vakantie-uren omzetten in geld?
Een op zich interessante zaak van het Europees Hof van Justitie is het arrest van 12 juni 2014 C118/13 (G. Bollacke / K+K Klaas & Kock B.V. & Co. KG. Het geschil speelde zich af in Duitsland. De
kern van de zaak ziet op het bestaan van het recht op een financiële vergoeding voor de jaarlijkse
vakantiedagen met behoud van loon die op de datum van overlijden niet zijn opgenomen. Lees
verder.

‘Recht’ om aan te sporen tot te gelde maken activa?
In sommige situaties wenst u een schuldenaar aan te sporen tot actie over te gaan. Bijvoorbeeld een
zekerheidsgerechtigde die bij de zekerheidsgever aandringt op het onderhands te gelde maken van
onroerende zaken. Lees verder.

Ingrijpende wijzigingen in het arbeidsrecht
Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Wet Werk en Zekerheid’ aangenomen. De
Wet Werk en Zekerheid brengt veranderingen teweeg rond flexibele arbeid, het ontslagrecht en de
WW.
Hieronder treft u een toelichting op de belangrijkste veranderingen aan.
Lees verder.

Je eigen aangifte tot faillietverklaring: aanvullend criterium?
De Faillissementswet bepaalt in artikel 6 lid 3 dat faillietverklaring wordt uitgesproken, indien
summierlijk blijkt van het bestaan van feiten of omstandigheden, welke aantonen, dat de schuldenaar
in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen en zo een schuldeiser het verzoek doet,
ook van het vorderingsrecht van deze. Lees verder.

Varia
Dient de boedelbijdrage voor de werkzaamheden van een curator wel of niet belast te zijn met BTW?
In de nabije toekomst zal dat het geval zijn.
In ieder geval stof tot nadenken geeft het arrest van de Hoge Raad van 21 januari 2014,
ECLI:NL:HR:2014:415 (IAE/NEO-River). In dit arrest kwamen aan de orde de bevoegdheden van een
pandgever en een pandhouder bij een pandrecht op vordering na mededeling van het pandrecht aan
de schuldenaar. Voor een faillissementssituatie is van belang te onthouden dat een pandhouder zich
terughoudend dient op te stellen met het maken van kortingsafspraken met een debiteur.

Met deze update wensen wij u een prettige zomervakantie toe. In geval van vragen zijn wij
vanzelfsprekend voor u bereikbaar.

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik hier om u af te melden

