November 2014

Hierbij ontvangt u/ontvang je LegAlert, de periodieke update van
Ekelmans & Meijer Advocaten op het gebied van arbeidsrecht.
Voor ondernemende cliënten en belangstellenden. 


Nieuw per 1 januari 2015: de aanzegplicht (WWZ)
Met ingang van 1 januari 2015 dient het einde (of de verlenging) van een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk één maand voorafgaand aan de
einddatum te worden aangezegd. Dit betekent dat werknemers met een contract dat
op 1 februari 2015 van rechtswege eindigt, uiterlijk per 1 januari 2015 schriftelijk
moeten worden geïnformeerd dat het contract eindigt of dat het contract wordt
verlengd. In geval van verlenging, dient hierbij te worden aangegeven onder welke
voorwaarden dit gebeurt. Lees meer…

Nieuw per 1 januari 2015: motivering
concurrentiebeding in contract voor bepaalde tijd
(WWZ)
Vanaf 1 januari 2015 zal iedere werkgever die in een tijdelijke arbeidsovereenkomst
een concurrentiebeding wil opnemen dat schriftelijk moeten motiveren. De
werkgever dient hierbij aan te geven om welke belangen het gaat en waarom die
belangen opname van het concurrentiebeding noodzakelijk maken. Dit geldt voor
contracten voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 worden gesloten. Lees
meer…

Nieuw per 1 januari 2015: beperking proeftijd in
contracten voor bepaalde tijd (WWZ)
Vanaf 1 januari 2015 mag geen proeftijd meer worden overeengekomen in een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of korter.
Lees meer…

Per 1 januari 2015: aanpassing fiscale kaders
pensioen

Ons werkterrein beslaat het hele terrein van
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Reacties en eventuele vragen kunt u mailen naar legalert@ekelmansenmeijer.nl

