Zevenenzestigste bijeenkomst
Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap
9 maart 2018

De arbeidsrechtelijke positie van de oudere werknemer
Sprekers:

Mr. B. Degelink (DLA Piper)
Prof. dr. E. Lutjens (DLA Piper/VU)

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 maart 2018. Het programma vindt u hierbij. U kunt zich aanmelden via paoarbeidsrecht@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
Het programma

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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De gemiddelde leeftijd waarop werknemers in Nederland de arbeidsmarkt verlaten, is al
jaren stijgende. Die stijging is gepaard gegaan met (juridische) aandacht voor de positie van
de oudere werknemer. Denk hierbij aan speciale regelingen bij ziekte en bij ontslag.
De sprekers, Bas Degelink en Erik Lutjens (beide verbonden aan DLA Piper, Lutjens is voorts
hoogleraar pensioenrecht aan de VU), zullen zaken aan de orde stellen als het vraagstuk van
verboden leeftijdsonderscheid bij geen transitievergoeding op en na AOWleeftijd, opzegging op/na AOW-leeftijd en beperkingen aan vergoedingen in sociaal plan in
verband met leeftijd, alsmede enkele andere actualiteiten.
Locatie: Loyens Loeff (routebeschrijving volgt na aanmelding).
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Sluiting

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn: 13 april, 18 mei en 8 juni.
Wij zien uit naar uw komst.
Hartelijke groet,

Ronald M. Beltzer
Hoogleraar Arbeid en Onderneming
Universiteit van Amsterdam

