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Actualiteiten Medezeggenschapsrecht
Sprekers:

Mr. C. Nekeman (Kennedy Van der Laan)
Dr. I. Zaal (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
9 december 2016. 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
De rechtspraak op het terrein van het medezeggenschaprecht heeft de afgelopen periode een
aantal opmerkelijke uitspraken laten zien. Deze bevonden zich op verschillende terreinen,
zoals:
• Concernverhoudingen (o.a inzake Martinair en GOR Rijk)
• Aandelenfusie (Seaway Heavy Lifting)
• Structuurwijzigingen (Thomas Cook)
Ook op het terrein van regelgeving is het medezeggenschapsrecht onderwerp van aandacht.
Denk aan de WCO I, de bevoegdheden van de OR bij pensioen en bij (top)beloningen.
Chris Nekeman en Ilse Zaal zullen u in twee uur door de belangrijkste leerstukken leiden,
aan de hand van rechtspraak en wetgevingsinitiatieven. Nota bene: de ruimte is beperkt tot
circa vijftig personen. Wees dus tijdig met uw aanmelding.
Locatie: Clifford Chance (Routebeschrijving volgt na aanmelding).
Vanaf 8:45

Inloop

9:15

Opening

9:20

Presentaties Nekeman & Zaal

10:15

Korte pauze

10:25

Presentaties Nekeman & Zaal

11:25

Sluiting

Op vrijdag 13 januari 2017 vindt de 54e bijeenkomst plaats, ten kantore van DLA Piper, met
als onderwerp: De onmiddellijke voorziening in de enquêteprocedure, met speciale aandacht
voor het nut van dit instrument voor de arbeidsrechtjurist. Sprekers: Gijs Makkink (Vz.
Ondernemingskamer) en Marnix Holtzer (DLA Piper).
De overige data van deze cyclus zijn:
10 februari, 10 maart, 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

