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Onbeperkte vakantie, gemotiveerd personeel

D

e vroegboekkortingen
duiken al op en heel wat
gezinnen plannen hun
zomervakantie. Meestal
beperkt die vakantie zich tot
enkele weken, maar het kan
ook anders. In de Verenigde
Staten mogen werknemers
van technologiegiganten als
Microsoft, Uber en Netﬂix
onbeperkt vakantie nemen.
Die trend waait stilaan over

naar Europa. Het communicatiebureau Marbles voerde
het systeem onlangs in.
Natuurlijk geldt zo’n onbepaalde vakantielimiet enkel
in theorie. Het bedrijf stelt
doelen en die kunnen enkel
behaald worden met voldoende arbeidsethos. De
bedoeling is dat werknemers
vakantie nemen als ze er
behoefte aan hebben.

Toch uiten enkele arbeidsdeskundigen kritiek. Sommige werknemers zouden
het niet aandurven dagen op
te nemen uit vrees voor negatieve reacties. Op die manier
zou een soort competitie ontstaan, waarin medewerkers
zo weinig mogelijk vakantie
nemen om geen slechte
indruk na te laten.
De maatregel is een goede
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manier om talenten aan te
werven zonder per se een
torenhoog loon aan te bieden.
Ook zullen werknemers
gemotiveerder en productiever zijn als hun inspanningen
tot meer vrije tijd kunnen
leiden. z
De auteur is timemanager
bij The Time Management
Company.
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WELKE RECHTEN HEEFT EEN SCHULDEISER?
Ik ben een schuldeiser van een failliete onderneming. De curator moet de activa te gelde maken
om zoveel mogelijk schuldeisers te betalen.
Welke rechten heb ik?
1. De aangifte van schuldvordering. Zonder zo’n
aangifte zal de curator geen
rekening houden met uw
schuldvordering. De schuldeisers moeten hun aangifte
van schuldvordering met de
bijbehorende bewijzen
indienen bij de grifﬁe van de
rechtbank van koophandel
uiterlijk op de dag van de
faillietverklaring die in het
vonnis vermeld staat.
2. De activa van de vennootschap. Meubilair, voorraden, onroerend goed en

dergelijke zijn traditioneel
de activa van een onderneming. De nieuwe bedrijfsmodellen uit de deeleconomie doen vragen rijzen. Wat
zijn de tastbare activa van
een bedrijf zoals Airbnb, dat
geen enkel pand bezit dat via
zijn platform wordt verhuurd? Of van Uber, dat
geen enkel voertuig bezit?
Het geld dat de verkoop van
de activa oplevert, wordt
door de curator verdeeld
onder de schuldeisers.
‘Gelijkheid van schuldeisers’

is het principe, maar wegens
‘redenen van voorrang’ worden sommigen eerder
bediend dan anderen.
3. Is uw schuldvordering
bevoorrecht? Een exhaustieve lijst van alle wettelijke
voorrechten zou ons te ver
leiden. Weet gewoon dat
sommige schuldeisers een
bijzonder voorrecht genieten op een of meer welbepaalde goederen, bijvoorbeeld de verhuurder op het
gehuurde pand of de vervoerder op de goederen die
hij vervoert. Andere schuldeisers – bijvoorbeeld het
personeel van de onderneming – genieten een algemeen voorrecht op de roerende goederen.

4. Wat als uw schuldvordering niet te recupereren
valt? Als de verkoop onvoldoende oplevert, stuurt de
curator een attest van oninvorderbaarheid aan de
schuldeisers die een aangifte
hebben ingediend, maar
geen enkele kans maken hun
geld terug te zien. Met zo’n
attest kan de schuldeiser de
btw recupereren, omdat de
schuldvordering waarop de
btw betrekking had geheel
of gedeeltelijk verloren is
gegaan. Vandaar dat u er
altijd goed aan doet om meteen bij de opening van het
faillissement een aangifte
van schuldvordering in te
dienen, ongeacht uw kansen
op betaling. z

Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.
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