De dames van Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators willen je graag op de hoogte houden van belangrijke weetjes
over het arbeidsrecht, familierecht en het erfrecht. Hieronder enkele tips in verband met aankomende zomervakantie:

Lekker op vakantie!
Kehrens Snoeks Advocaten:
4 vrouwen in toga
“Bespreek met je ex-partner wat een goede verdeling is van de
zomervakantie en hou daarbij rekening met de leeftijd van de kinderen.”
“Regel tijdig met je ex-partner wanneer en hoe de paspoorten van de kinderen worden overgedragen. ”

“Vergeet niet tijdig de toestemmingsformulieren te laten ondertekenen door de andere gezaghebbende ouder. Weigert je ex-partner? Dan kun je een kort-geding-procedure opstarten.”

“Zijn de kinderen met je ex op vakantie, spreek dan af
wanneer je contact zoekt, maar hou dat contact beperkt.”
“Zet “het opstellen van testament” op je vakantiechecklist.”
“Is alles goed geregeld voor de kinderen, mocht beide ouders iets overkomen tijdens
de vakantie? Wijs een voogd aan in het gezagsregister (dit kan gratis en online!).”
“Wordt een werknemer ziek tijdens vakantie? Dan raakt hij de vakantiedagen waarop hij ziek is niet kwijt.”

“Let op de houdbaarheid van de wettelijke vakantiedagen!
Deze moeten worden opgenomen binnen zes maanden na
het opbouwjaar, dus uiterlijk op 1 juli 2021.”
“De werknemer moet zijn vakantieaanvraag schriftelijk indienen. Dat kan
met vakantiebriefjes, maar ook digitaal via een digitaal HRM-systeem.”
“Reageer tijdig op de vakantieaanvraag van een werknemer. Dit moet namelijk binnen
twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.”
“Een werkgever kan een werknemer niet verplichten om extra vakantiedagen op te nemen.”
“Een werkgever hoeft niet mee te werken aan het intrekken of verplaatsen van een vastgestelde vakantie van een werknemer!”
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Kehrens Snoeks Advocaten & Mediators: vier toegewijde en scherpzinnige vakvrouwen. Wil je met hen van gedach-

E: info@kehrens-snoeks.nl

ten wisselen over familie-, arbeids- of erfrecht? Maak dan een afspraak voor een kop koffie (www.kehrens-snoeks.nl).
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