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Nummer 2, mei 2011

Hierbij ontvang U de tweede nieuwsbrief van Vondenhoff Sijben Advocaten. Wij proberen onze zakelijke, maar ook onze particuliere relaties te voorzien van interessant nieuws. Voor eventuele suggesties, dan wel opmerkingen kunt U contact opnemen met ons kantoor.

Veranderingen in de vakantiedagen vanaf 2012

Naar verwachting veranderen per 1 januari 2012 de regels voor vakantiedagen. De Eerste Kamer buigt zich over een wetsvoorstel dat het opnemen van vakantie tijdens ziekte regelt en daarnaast is bedoeld om het opbouwen van verlofstuwmeren tegen te gaan.

Werknemers die nu (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, bouwen volgens de wet slechts vakantieaanspraken op over de laatste zes maanden van hun ziekteperiode. Deze Nederlandse regeling is echter in strijd met Europees recht. Het Europese Hof van Justitie heeft in 2009 namelijk beslist dat ook een zieke werknemer jaarlijks recht heeft op de opbouw van de minimumvakantie van vier weken. Daarom wordt de Nederlandse wetgeving aangepast zodat arbeidsongeschikte werknemers voortaan, net als hun gezonde collega’s, een aanspraak op minimumvakantie opbouwen.

Maar dat is nog niet alles. Het regelmatig opnemen van vakantie bevordert volgens de regering de gezondheid en veiligheid van werknemers. Daarom wordt er vanaf 2012 een prikkel in de wet opgenomen die moet bevorderen dat werknemers jaarlijks de minimumvakantie van vier weken genieten door die vakantiedagen ook daadwerkelijk op te nemen. Deze prikkel houdt in dat de aanspraak op minimumvakantie zes maanden na afloop van het jaar waarop die vakantiedagen betrekking hebben, vervalt. De minimumvakantie van vier weken uit 2012 moet dus uiterlijk op 30 juni 2013 zijn opgenomen. Zo niet, dan is de werknemer het restant van de minimumvakantiedagen kwijt.

Het gaat hier om een vervaltermijn die, anders dan bij verjaring, niet gestuit kan worden. Het is dus niet mogelijk dat een werknemer eenzijdig schriftelijk aan de werkgever laat weten de minimumvakantie op te sparen voor een later tijdstip. Wel is het mogelijk dat werkgever en werknemer samen schriftelijk afspraken maken over een langere vervaltermijn. Daarnaast biedt de wet nog een ontsnappingsroute. Als de werknemer ‘redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen’, dan geldt volgens de wet de vervaltermijn van zes maanden ook niet. Volgens de toelichting op de wet is daarvan sprake bij medische redenen of bijzondere omstandigheden. 

De vervaltermijn van zes maanden geldt niet voor de aanspraak op minimumvakantie die vóór 2012 is ontstaan.

Heeft een werknemer recht op meer dan vier weken vakantie per jaar, dan geldt voor die bovenwettelijke vakantiedagen de vervaltermijn van zes maanden niet. In plaats daarvan blijft de wettelijke verjaringstermijn van vijf jaar van toepassing. Voor werkgevers wordt de verlofadministratie er vanaf 2012 dus niet eenvoudiger op.
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Wetswijziging omtrent stilzwijgende verlenging van abonnementen

Op 5 oktober 2010 is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel "stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij abonnementen en lidmaatschappen" aangenomen. Op 1 januari 2012 zullen de nieuwe regels in werking treden. Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat een consument in de toekomst minder lang aan een verlenging van een abonnement vastzit en dat de consument sneller een abonnement kan opzeggen.

Voornoemde nieuwe wet ziet met name op abonnementen en lidmaatschappen van verenigingen. Onder het huidige recht worden deze overeenkomsten vaak stilzwijgend met een jaar verlengd, waarbij de consument enkel mag opzeggen tegen het einde van de voortgezette periode van een jaar. Daarnaast moet de consument vaak een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen en dient de opzegging te worden gedaan door middel van een aangetekende brief tegen een specifieke datum. Mede door deze drempelverhogende maatregelen hebben veel consumenten het gevoel vast te zitten aan stilzwijgend verlengde overeenkomsten die ze eigenlijk hadden willen beëindigen.

Volgens de nieuwe wet mogen abonnementen en lidmaatschappen niet langer stilzwijgend worden verlengd, tenzij de consument de voortgezette overeenkomst te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van niet langer dan een maand. Het maakt daarbij niet uit of er sprake is van een verlenging voor bepaalde of onbepaalde tijd.

In de nieuwe wet zijn ook bepalingen opgenomen die de wijze waarop de overeenkomsten kunnen worden opgezegd moeten vereenvoudigen. Een gebruiker van algemene voorwaarden mag niet meer van een consument eisen dat de overeenkomst op een andere manier moet worden opgezegd dan de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen. Een overeenkomst die per e-mail is gesloten, dient dus ook per e-mail te kunnen worden opgezegd.

Kinderombudsman

 

Nederland heeft sinds 1 april 2011 een Kinderombudsman. De Kinderombudsman is een nieuw, landelijk functionerend, instituut dat naleving van de rechten van kinderen en jongeren onafhankelijk aan de orde stelt.

De Kinderombudsman waakt over de kinderrechten in Nederland. Hij kijkt naar de overheid en naar organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en de gezondheidszorg. De Kinderombudsman adviseert niet alleen kinderen en jongeren over manieren waarop ze voor hun rechten kunnen opkomen, maar geeft ook advies aan het parlement en organisaties. De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook door private organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg.

Deze ombudsman was een initiatief van PvdA-kamerlid Khadija Arib. ‘In Nederland ontbreekt het aan een onafhankelijk orgaan dat de belangen van kinderen in de gaten houdt. Problemen worden nu binnen de muren van een instelling afgehandeld en ouders en kinderen met klachten trekken aan het kortste eind', aldus mevrouw Arib. De Kinderombudsman moet volgens haar een landelijk overzicht van klachten bijhouden en nagaan of het om een incident of een structureel probleem gaat. Wat kan dit voor advocaten betekenen? ‘Als er een uitspraak over een omgangsregeling ligt en er is ontevredenheid over de wijze waarop die is verkregen of hoe die bijvoorbeeld door de gezinsvoogd wordt ingevuld, dan kunnen advocaten daar bij de Kinderombudsman een klacht over indienen. Advocaten kunnen ook een signalerende functie hebben. De ombudsman kan op zijn beurt met advocaten praten om te kijken waar ze, ook qua regelgeving, eventueel tegenaan lopen.' 

Wijziging begrip fiscaal partnerschap

In de belastingwetgeving is per 1 januari 2011 een nieuw partnerbegrip ingevoerd, waardoor samenwonenden onder voorwaarden ook als fiscaal partner worden aangemerkt (ook als zij daarvoor niet kiezen). Voorts eindigt het fiscale partnerschap van gehuwden pas wanneer zij niet langer staan ingeschreven op hetzelfde adres én een verzoek tot echtscheiding is ingediend. Tot het moment dat aan beide voorwaarden is voldaan, blijven de echtgenoten fiscale partners, ook al leven zij feitelijk duurzaam gescheiden.

Het zijn van fiscale partner heeft gevolgen voor de scheidende echtgenoten. Het kan tot gevolg hebben dat bepaalde heffingskortingen vervallen of niet verkregen kunnen worden. Er kan namelijk alleen nog aanspraak worden gemaakt op de alleenstaande ouderkorting en aanvullende alleenstaande ouderkorting als er geen sprake is van een fiscaal partnerschap. Verder betekent het einde van het fiscale partnerschap, het begin van de looptijd van de 2-jaarstermijn van de renteaftrek met betrekking tot de hypothecaire lening van de echtelijke woning. Overigens kan deze aftrekpost na aanvang van deze 2-jaarstermijn niet meer worden verdeeld over de echtgenoten. Slechts zolang je fiscale partner bent, kan de aftrekpost over de echtgenoten naar wens worden verdeeld.
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Uw Nieuwsbriefinschrijvingen:
[SUBSCRIPTIONS]

 

Vondenhoff Sijben Advocaten

Akerstraat 104

6417 BN  Heerlen

(T): 045-560 22 00

(F): 045-574 26 52

(E): 
info@vondenhoffsijben.nl

(W): 
www.vondenhoffsijben.nl
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