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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
14 oktober 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 vraag naar de (gewenste) reikwijdte van de arbeidsovereenkomst staat in het brandpunt
van politieke en maatschappelijke belangstelling. De Wwz lijkt niet te hebben gebracht wat
de wetgever ermee hoopte te bereiken en het regulerende effect ervan op de arbeidsmarkt is
zeer beperkt. In het bijzonder de wens “minder flex, meer vast” is niet uitgekomen. Het
aantal personen met een vorm van flexibele arbeid neemt nog steeds toe en de wetgever
heeft vooralsnog geen goed antwoord op de toename van, bijvoorbeeld, zzp’ers. De situatie
bij PostNL en de onrust rond de Wet DBA zijn illustratief.
Tijdens deze bijeenkomst leiden Ronald Beltzer en Johan Zwemmer u door dit thema. Zij
gaan in op de definitie van de arbeidsovereenkomst volgens de Hoge Raad, de implicaties
hiervan voor bepaalde verhoudingen (denk aan payroll, zzp en concernverhoudingen) en de
vraag naar de risico’s die ondernemers lopen die met bepaalde vormen van flexibele arbeid
werken. Ten slotte komt het laatste nieuws met betrekking tot de Wet DBA aan de orde.
Locatie: Shearwaters (Spaces Zuidas, routebeschrijving volgt na aanmelding).
Vanaf 8:45

Inloop

9:15

Opening

9:20

Presentaties Beltzer en Zwemmer

10:15

Korte pauze

10:25

Presentaties Beltzer en Zwemmer

11:25

Sluiting

Op vrijdag 11 november 2016 vindt de 52e bijeenkomst plaats, ten kantore van CMS, met als
onderwerp: de relatie tussen de arbeidsovereenkomst en het vermogensrecht. Sprekers:
Marian van Eck (Liber Dock) en Alf Bungener (Pact).
De overige data van deze cyclus zijn:
9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei en 9 juni. Het gaat steeds om de
tweede vrijdag van de maand.
Hartelijke groet,

Ronald M. Beltzer
Hoogleraar Arbeid en Onderneming
Universiteit van Amsterdam

