VAAN NIEUWS

mei 2014
Ledenbericht 28 april 2014

Amici, Amicae,
Namens het VAAN bestuur bericht ik u als volgt.

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ)
Op 23 april jl. heeft de vaste commisie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer het via deze
link te raadplegen voorlopig verslag uitgebracht.
Mede blijkens de inleiding van het voorlopig verslag verzoekt de commissie de regering om de - in totaal: 69 vragen uit de Notitie Wetsvoorstel Werk en Zekerheid van VAAN van 24 maart jl. te beantwoorden. Daarnaast wordt
in het voorlopig verslag door vrijwel alle partijen aan de Notitie en/of het samenvattend verslag van het op 21
januari jl. over de WWZ gehouden VAAN symposium gerefereerd. Via noot 2 van het voorlopig verslag kunt u
doorlinken naar het publiek toegankelijke Wetsvoorstel werk en zekerheid: het VAAN dossier van www.vaanarbeidsrecht.nl en via noot 27 naar het samenvattend verslag van het VAAN symposium.
De Notitie zal in de eerste helft van mei a.s. in gedrukte vorm aan u worden toegezonden.
Het is nu wachten op de memorie van antwoord om te bezien in hoeverre de input van VAAN en anderen waaronder de Vereniging voor Arbeidsrecht - daadwerkelijk bijdraagt aan het inhoudelijke debat over de WWZ.

VAAN Ontslag App
Inmiddels is de VAAN Ontslag App gelanceerd, die u in de App Store op uw iPhone kunt downloaden. U kunt deze in
de App Store zoeken via een van de volgende zoektermen: VAAN, ontslag, kantonrechtersformule,
transitievergoeding, arbeidsrecht en ontslagvergoeding.
U kunt de VAAN Ontslag App ook op uw iPad installeren. Het is verstandig daartoe eerst de update iOS 7.1.1 op uw
iPad te downloaden. Vervolgens dient u in het filter van uw iPad "Alleen iPhone" aan te zetten. De VAAN Ontslag App
is immers nog niet specifiek voor de iPad ontworpen, maar deze functioneert hierop desondanks goed.
De VAAN Ontslag App is niet beschikbaar voor Android en Blackberry.
Ondergetekende is er op basis van bovenvermelde instructie in geslaagd de VAAN Ontslag App op de iPhone en iPad
te installeren. Dit moet u dus zéker lukken. VAAN biedt bij de installatie van de VAAN Ontslag App overigens geen
verdere ondersteuning, waarvoor u vermoedelijk begrip heeft.
De VAAN Ontslag App is gratis en publiek toegankelijk. U kunt cliënten, parlementsleden, ambtenaren van het
ministerie van SZW en anderen dus naar deze App verwijzen. Zegt het voort!
Belangrijker dan de installatie-instructie is uiteraard de inhoud van de VAAN Ontslag App. Met de App kunt u de
transitievergoeding berekenen en vergoedingen op basis van de kantonrechtersformule. Voorts kunt u via de App
kennisnemen van VAAN AR Updates en - last but not least - van Wetsvoorstel werk en zekerheid: het VAAN dossier.
Met de App heeft u dus onder andere de volledige wetsgeschiedenis van de WWZ en de geconsolideerde WWZwettekst onder handbereik. Een mooi Appeltje voor de WWZ dorst, hoopt het VAAN bestuur.
Met vriendelijke groet,
Max Keulaerds, voorzitter
U ontvangt deze nieuwsbrief van VAAN.

