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04 oktober 2018

FNV wint zaak over 'flitsfaillissement'
Het eerder failliet verklaarde transportbedrijf Princen Transmission uit Weert had na zijn doorstart
werknemers verplicht moeten overnemen tegen de bestaande arbeidsvoorwaarden. Dat heeft een rechter
bepaald in een zaak die vakbond FNV en een aantal werknemers hadden aangespannen.
Princen werd in april 2015 failliet verklaard en maakte vrijwel meteen een doorstart. Daarbij werden niet alle
werknemers overgenomen. Volgens FNV gebruikte het bedrijf het ' itsfaillissement' om werknemers te lozen, met
name oudere arbeidskrachten en werknemers met "een vlekje".
De uitspraak betekent volgens FNV een grote overwinning voor alle werknemers in Nederland die in dezelfde situatie
terechtkomen. Zij worden nu toch beschermd door de wet, aldus de bond.
Een eerdere procedure tegen het faillissement en tegen de opzegging van de arbeidsovereenkomsten werd door FNV en
de werknemers verloren. In het proces tegen de doorgestarte onderneming oordeelde de rechter wel in het voordeel
van de bond en de medewerkers. Princen kan nog in beroep tegen de uitspraak.
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Uber moet van rechter chauffeurs in dienst nemen
Taxi-app Uber moet zijn chau eurs in dienst nemen. Ze vallen voortaan
onder de cao Taxivervoer, heeft de rechter bepaald in een zaak die was
aangespannen door vakbond... 
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13 september 2021

Interpolis: veel arbeidsconflicten over terugkeer naar
kantoor
Het aantal arbeidscon icten is dit jaar ink gestegen. Dat meldt Interpolis op
basis van zijn maandelijkse Bedrijvenmonitor, waar De Telegraaf eerder over
schreef.... 
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07 september 2021

ABN Amro: arbeidswet heeft niet tot meer vaste
contracten geleid
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft er niet toe geleid dat bedrijven
meer exwerkers een vast contract hebben gegeven. 

NIEUWS

23 augustus 2021

Werkgever mag vaccinweigeraar vriendelijk vragen
thuis te werken
Als een werknemer weigert zich te laten vaccineren, mag de werkgever die
persoon vragen om thuis te blijven werken, om gezondheidsrisico’s op de
werkplek te vermijden. 

FAILLISSEMENTSRECHT

17 augustus 2021

Kun je een bedrijf failliet laten gaan door een
vordering te splitsen?
Een schuldeiser kan het faillissement van een schuldenaar aanvragen. Daarbij
is het wel van belang dat vast komt te staan dat de schuldenaar meerdere
schulden niet... 

