Vijfenvijftigste bijeenkomst
Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap
10 februari 2017

Over pre-pack, bevoorrechting en (transitie)vergoedingen in
faillissement
Sprekers:

Prof. dr. R.J. de Weijs (hoogleraar insolventierecht, UvA)
Prof. dr. R.M. Beltzer (hoogleraar arbeid & onderneming, UvA)

Waar gaat het om?
De aan de Universiteit van Amsterdam verbonden expertisegroep Arbeid, Onderneming &
Medezeggenschap voorziet (sinds oktober 2011) in hoogwaardige juridische
kennisoverdracht en -toepassing ten aanzien van herstructurering van ondernemingen – de
situatie waarin arbeidsrechtelijke bescherming en ordening enerzijds en
ondernemingsrechtelijke vrijheden anderzijds elkaar het diepst treffen.
Een van de activiteiten van de expertisegroep is het verzorgen van maandelijkse
kennisbijeenkomsten voor alle geïnteresseerden, waarbij volop ruimte is voor discussie. De
bijeenkomsten zijn door de NOvA erkend; elke bijeenkomst duurt twee uren en levert twee
PO-punten op.
Ook u kunt aan de bijeenkomsten deelnemen. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op
10 februari 2017. Het programma vindt u hierbij. U kunt zich aanmelden via AOMfdr@uva.nl. De prijs bedraagt € 150. Korting bestaat voor hen die zich inschrijven voor
meerdere (vijf of tien) bijeenkomsten tegelijk. 1 U kunt zo voor een relatief gunstig bedrag
met tien bijeenkomsten al uw jaarlijkse NOvA-punten behalen.2

Vijf bijeenkomsten: € 600 (20% korting); tien bijeenkomsten: € 1 000 (33,33% korting).
De revenuen worden volledig aangewend voor de financiering van onderzoek (door promovendi en
postdocs) op het terrein van arbeid, onderneming en medezeggenschap.
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Het programma
Hoewel de gedachte leeft dat Nederland zich traditioneel in rechtscultuur tussen het
continentale Duitsland en het Angelsaksische Groot-Brittannië bevindt, lijken wij, wat de
bescherming van de werknemer (als schuldeiser) in insolventieprocedures betreft, inmiddels
beide landen rechts te hebben ingehaald. Dit uit zich op een aantal maatschappelijk relevante
terreinen die recentelijk in de belangstelling hebben gestaan. De zaken McGregor
(traditioneel achtergestelde aandeelhouders bleken juist bevoorrecht) en Smallsteps (prepack) zijn illustratief. Ook de wetgever laat zich niet onbetuigd: zo is met de Wwz bepaald
dat de werknemer geen transitievergoeding krijgt in geval van faillissement van zijn
werkgever - terwijl andere schuldeisers minimaal nog een concurrente vordering hebben en
gaat de wetgever er in de WCO I van uit dat een pre-pack niet leidt tot een overgang van
onderneming. Rolef de Weijs, hoogleraar nationaal en internationaal insolventierecht en
Ronald Beltzer (ondergetekende) zullen deze en andere thema’s behandelen.
Locatie: Houthoff Buruma (Routebeschrijving volgt na aanmelding).
Vanaf 8:45

Inloop

9:15

Opening

9:20

Presentaties De Weijs & Beltzer

10:15

Korte pauze

10:30

Vervolg presentaties

11:30

Sluiting

Op vrijdag 10 maart 2017 vindt de 56e bijeenkomst plaats, ten kantore van Loyens Loeff, met
als onderwerp: De gig-economy, met bijzondere aandacht voor de positie van het
arbeidsrecht. Sprekers: prof. dr. J.M. van Slooten (Stibbe/UvA) en mr. R.D. Rietveld (UvA).
De overige data van deze cyclus zijn:
7 april, 12 mei en 9 juni. Het betreft steeds de tweede vrijdag van de maand.
Hartelijke groet,

Ronald M. Beltzer
Hoogleraar Arbeid en Onderneming
Universiteit van Amsterdam

