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Bijtelling auto bij ziekte
Publicatiedatum: 22-12-2016

Een berijder van een auto van de zaak wordt in februari 2016 ernstig ziek. In december 2016 gaat hij weer aan
het werk. In de tussentijd is de auto niet gebruikt. Wat zijn de gevolgen voor de bijtelling privégebruik?
Lees meer

Zelfstandige werkruimte toch niet aftrekbaar
Publicatiedatum: 22-12-2016

Een genieter van een welverdiend pensioen doet daarnaast nog betaalde werkzaamheden. Die verricht hij vanuit
een werkruimte in zijn woning. Het gaat om ruim € 90.000 pensioen en ruim € 40.000 overig inkomen. In zijn
aangifte claimt hij € 7.266 aftrek voor kosten van de werkruimte. Het is, ook volgens de Belastingdienst, een
zelfstandig gedeelte van de woning met eigen sanitair en ingang. Toch schrapt de Belastingdienst de aftrekpost.
Waarom?
Lees meer

Stage verkapte arbeidsovereenkomst?
Publicatiedatum: 22-12-2016

Stagiairs voelen zich wel eens goedkope arbeidskrachten. De termen stage en werkervaringsplek hebben
ook geen juridische betekenis. Waar ligt eigenlijk de grens? Van een stage is sprake als de activiteiten
bij uitstek zijn gericht op leren en de werkzaamheden van additionele aard zijn. Een stage kan zowel
tijdens als na afronding van een opleiding plaatsvinden. Loopt u als ondernemer risico?
Lees meer

Geen transitievergoeding zieke werknemer?
Publicatiedatum: 22-12-2016

Wegens ziekte blijft een schoonmaakster thuis. De bedrijfsarts stelt met werkgever en werkneemster een
hervattingsplan op met aangepast (zittend) werk. Het plan is nog enige malen in overleg bijgesteld.
Werkneemster haakt echter telkens kort na de hervattingen af zonder goede medische reden. Na 10
maanden verzoekt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden, zonder toekenning
van transitievergoeding en billijke vergoeding. Wat is de uitspraak?
Lees meer

