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Het eerder failliet verklaarde tranportedrijf Princen
Tranmiion uit Weert had na zijn doortart werknemer
verplicht moeten overnemen tegen de etaande
areidvoorwaarden. Dat heeft een rechter epaald in een zaak
die vakond FNV en een aantal werknemer hadden
aangepannen.
Princen werd in april 2015 failliet verklaard en maakte vrijwel meteen
een doortart. Daarij werden niet alle werknemer overgenomen.
Volgen FNV geruikte het edrijf het 'flitfailliement' om
werknemer te lozen, met name oudere areidkrachten en
werknemer met "een vlekje".
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en eerdere procedure tegen het failliement en tegen de opzegging
van de areidovereenkomten werd door FNV en de werknemer
verloren. In het proce tegen de doorgetarte onderneming
oordeelde de rechter wel in het voordeel van de ond en de
medewerker. Princen kan nog in eroep tegen de uitpraak.
ron: ANP
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De uitpraak etekent volgen FNV een grote overwinning voor alle
werknemer in Nederland die in dezelfde ituatie terechtkomen. Zij
worden nu toch echermd door de wet, aldu de ond.
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Wel of niet 'all-in'?
I het wettelijk voor een werkgever toegetaan met
een werknemer een 'all-in loon', incluief
vakantietoelag en vakantiedagen, af te preken?
en uitpraak van de kantonrechter van de
rechtank Amterdam op 5 decemer 2017 (pa
gepuliceerd op 4 april 2019*) rengt deze vraag
nog een aan het licht. 
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Inpanningplicht werkgever tot
opname vakantiedagen door
werknemer
In een opvallende uitpraak oordeelt het Hof van
Jutitie dat een werkgever zijn et moet doen om
een werknemer zijn vakantiedagen op te laten
nemen. Doet de werkgever dat niet, dan vervalt het
wettelijk minimum aan vakantiedagen niet na de
termijn die in het areidcontract taat. 
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Voortaan één cao voor alle
uitzendkrachten
Voor alle menen die in Nederland uitzendwerk
doen, gaan innenkort dezelfde cao-voorwaarden
gelden. Dat heen vakonden afgeproken met
twee grote rancheorganiatie voor flexwerk, AU
en NU. Het akkoord tuen de onderhandelende
partijen wordt nu aan de leden voorgelegd. 
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'Dwangakkoord' voor edrijven
met chulden
edrijven die door een te zware chuldenlat failliet
dreigen te gaan, maar echikken over
edrijfactiviteiten die nog levenvataar zijn,
kunnen een 'dwangakkoord' luiten met hun
chuldeier en aandeelhouder om chulden te
aneren. 
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Doorgaan wordt in een areidovereenkomt een
non-concurrentieeding opgenomen. Al het nonconcurrentieeding echter te algemeen wordt
omchreven in een areidcontract, dan loopt de
werkgever het riico dat het geen tand houdt in de
rechtzaal. 
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