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Ontslag na de kerstborrel
Publicatiedatum: 19-01-2017

Op de kerstborrel van een aannemersbedrijf vloeit de drank rijkelijk. In de loop van de avond krijgt een metselaar
met 25 dienstjaren woorden met de directeur. Als de directeur na afloop van de borrel buiten komt, wordt hij
door de metselaar aangevlogen en bedreigd. Collega’s voorkomen dat partijen slaags raken. De directeur ontslaat
de metselaar op staande voet. De volgende dag biedt de metselaar zijn excuses aan. Toch ontvangt hij twee dagen
later een schriftelijke bevestiging van het ontslag. Hoe loopt dit af?
Lees meer

Digitale ontslagaanvraag via UWV
Publicatiedatum: 19-01-2017

Voor ontslag gelden twee gescheiden procedures. U moet bij het UWV zijn voor ontslag om
bedrijfseconomische redenen of ontslag na langdurige ziekte. Bij de rechter kunt u terecht voor ontslag om
andere redenen. Het UWV heeft voor de aanvraag van ontslag om bedrijfseconomische redenen een digitale
procedure online gezet.
Lees meer

WOZ-waarden woningen openbaar
Publicatiedatum: 19-01-2017

Binnenkort ontvangt u weer uw WOZ-beschikking. Sinds oktober 2016 kunt u de WOZ-waarden voor woningen
online raadplegen. Gratis en zonder registratie of inlog. Zo kunt u voor een bepaald adres zien wat de WOZwaarde per de laatste peildatum is. Handig als u een woning op het oog hebt of als u tegen uw WOZ-beschikking
bezwaar wilt maken. Uit pure nieuwsgierigheid kijken kan ook. Waar vindt u het?
Lees meer

ZZP-ers: register goedgekeurde overeenkomsten
Publicatiedatum: 19-01-2017

Werkt u met zzp-ers of bent u zzp-er en wilt u werken buiten loondienst? Dan kunt u gebruik maken van
goedgekeurde (model)overeenkomsten. U kunt deze vinden in een online register van de Belastingdienst. Als
de Belastingdienst een overeenkomst heeft beoordeeld en vindt dat werken volgens deze overeenkomst niet
leidt tot loondienst, dan komt de overeenkomst in dit register. Waar vindt u het?
Lees meer

