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Collectief arbeidsrecht
Sprekers:

Mr. N. Jansen (UvA)
Prof. dr. R.M. Beltzer (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
7 april 2017. 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). Deze
‘rittenkaarten’ zijn voor een langere periode te gebruiken; het is dus niet noodzakelijk de
bijeenkomsten achter elkaar bij te wonen.
2 De revenuen worden volledig aangewend voor de financiering van onderzoek (door promovendi en
postdocs) op het terrein van arbeid, onderneming en medezeggenschap.
1

Het programma
Het collectieve arbeidsrecht omvat traditioneel het cao-recht, stakingsrecht en
medezeggenschapsrecht. De laatste twee thema’s zijn deze cyclus al aan de orde geweest,
zodat de focus nu op cao-recht ligt. Niels Jansen en ondergetekende behandelen met u de
volgende (actuele) thema’s:
• Binding aan de cao of toepasselijkheid van de cao: denk aan een werkgever die zich
ondanks lidmaatschap verzet tegen de nieuwe cao voor de recreatiebranche, de
toepassing van loonsverhogingen uit de cao op ‘boven-cao-werknemers’, de
verwijzing in de arbeidsovereenkomst of een advertentie naar een cao of specifieke
cao-bepalingen en de situatie waarin de werknemer niet instemt met een
incorporatiebeding waarna een werkgever vervolgens toch de cao volgt.
• Uitleg van cao-bepalingen: de Condor-uitspraak.
• Standaardkarakter: uitleg en gevolgen.
• Botsende cao’s: de Europese mogelijkheden versus de Nederlandse praktijk.
• Delegatiebepalingen: een analyse.
• Ondernemingsovereenkomst: de verhouding met de cao.
Locatie: Simmons & Simmons (Routebeschrijving volgt na aanmelding).
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Sluiting

Op vrijdag 12 mei 2017 vindt de 58e bijeenkomst plaats, ten kantore van Baker McKenzie,
met als onderwerp: Beleid t.a.v. vrouwen aan de top. Sprekers: Mr. M. De Blécourt & dr. H.
Mees. De 59e bijeenkomst vindt plaats op 9 juni ten kantore van Allen & Overy en heeft als
thema: een Jaar in Beeld in het Arbeidsrecht.
Hartelijke groet,

Ronald M. Beltzer
Hoogleraar Arbeid en Onderneming
Universiteit van Amsterdam

