


Indien u deze e-mail ontvangt als tekst, of als deze onvolledig of onleesbaar is, ga dan naar de

Onze Weblogs maandelijks te volgen!

In deze nieuwsbrief treft u een selectie aan van de weblogs die de afgelopen maand op onze website zijn 

verschenen. Een abonnement op de nieuwsbrief is gratis en kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Voor 

een volledig overzicht van de diensten van GMW Advocaten kunt u terecht op de website

De arbeidsrelatie in vakantietijd.

Nieuwe regels/griffierechten voor kantonzaken.

Gevolgen crisis voor echtscheidingen.

Kraakverbod een wassen neus.

Nieuwe wet aanpassing gemeenschap van goederen.

De zomervakanties 2011 zijn begonnen! Vaak een wat rustiger periode op de 
werkvloer. Deze schijn kan bedriegen omdat de voor velen aangename en 
ontspannen vakantietijd wel degelijk tot “gedoe” in de arbeidsrelatie kan leiden. 
Enkele zaken waar u als werkgever in de vakantietijd tegen aan kunt lopen en hoe u 

http://gmw.us2.list-manage.com/track/click?u=89abd92f6f1ec8eb9aa26096c&id=303c0a7cc2&e=17e2b8f626
http://gmw.us2.list-manage.com/track/click?u=89abd92f6f1ec8eb9aa26096c&id=0884dffea4&e=17e2b8f626


 Lees meer

Nieuwe regels/griffierechten voor kantonzaken.

René Willemsen

Per 1 juli 2011 is de bevoegdheid van de kantonrechter sterk verruimd. Christiaan 
Mensink schreef daar al uitgebreider over in zijn weblog. Konden tot 1 juli 2011 alleen 
zaken tot een belang van € 5.000 aan de kantonrechter worden voorgelegd, per 1 juli 
2011 geldt een grens van € 25.000.

 Lees meer

Gevolgen crisis voor 
echtscheidingen.

door Antoine de Werd

Ook voor de alimentatieplichtige 
ondernemer kan de financiële crisis 
gevolgen hebben. Met name bij de 
alimentatieberekening.

Kraakverbod een wassen neus.

door Raymond de Mooij

Donderdag 23 juni 2011 gaf ik op 
verzoek van GGN 
Gerechtsdeurwaarders een lezing voor 
medewerkers van woningcorporaties. 
Er waren afvaardigingen van 
corporaties uit de wijde omgeving.

 Lees meer  Lees meer

Nieuwe wet aanpassing gemeenschap van goederen.

door Marjet Groenleer

Is de algehele gemeenschap van goederen verleden tijd? Op 1 januari 2012 treedt de 
Wet aanpassing gemeenschap van goederen, na een lange politieke strijd, in werking.

 Lees meer

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven.

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is een uitgave van GMW Advocaten, Den Haag. De nieuwsberichten die wij in deze nieuwsbrief publiceren zijn van 

algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen 
niet, dan wel niet onverkort van toepassing zijn. De informatie in deze nieuwsbrief is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd 
als, juridisch advies van welke aard dan ook. GMW Advocaten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van 

de informatie wordt gemaakt.
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