Negenenveertigste bijeenkomst
Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap
10 juni 2016
Een Jaar in Beeld
Sprekers:

Leden van de Vakgroep Arbeidsrecht van de UvA:
Hanneke Bennaars, Beryl ter Haar, Niels Jansen, Ilse Zaal &
Ronald Beltzer

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 juni 2016. Het programma vindt u hierbij. U kunt zich aanmelden via AOM-fdr@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 aio’s en
postdocs) op het terrein van arbeid, onderneming en medezeggenschap.
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Het programma
In het academische “AOM”-jaar 2015-2016 is genoeg gebeurd om twee uur terug te kijken:
Postbezorgers kregen een arbeidsovereenkomst (waarbij onduidelijk was of ze daar nu recht
op zouden hebben gehad), de rechtspraak omtrent ontslagvergoedingen ging in volle vaart
van start (de eerste aanpassingen komen er al aan, denk aan de zogenoemde Asscherescape), het Hof van Justitie vond op 19 april het uitsluiten van gepensioneerden van een
ontslagvergoeding discriminatoir (einde art. 7:673 lid 7 sub b?), ontslaggronden voor
bestuurders blijken lastig, over scholingsrechten wordt Europees en nationaal nagedacht en
de erosie van vakbondslidmaatschap en onrust binnen vakbonden doet de vraag rijzen of het
cao-recht niet al te zeer vermolmd is om de 21e eeuw door te komen. Voorts is een aantal
interessante uitspraken op het terrein van medezeggenschap gedaan.
De sprekers – allen van de vakgroep arbeidsrecht van de UvA – zullen u door deze thema’s
heen leiden.
Locatie: Allen & Overy (routebeschrijving volgt na aanmelding).
Vanaf 8:45

Inloop

9:15

Opening

9:20

Presentaties Zaal, Bennaars & Jansen

10:15

Korte pauze

10:25

Presentaties Ter Haar & Beltzer

11:25

Sluiting

Op 2 september vindt de 50e AOM-bijeenkomst plaats, een moment om bij stil te staan met
een speciale bijeenkomst. Deze zal aan de UvA (in de middag, van 15-17 uur) plaatsvinden,
met aansluitend een borrel in de naastgelegen Academische Club. Aan het programma
wordt gewerkt. Ik houd u op de hoogte.
Hartelijke groet,

Ronald M. Beltzer
Hoogleraar Arbeid en Onderneming
Universiteit van Amsterdam

