Aan de leden van de Vereniging voor Arbeidsrecht

Woerden, mei 2018

Geachte leden,
In aansluiting op de uitnodiging die u omstreeks 14 april 2018 ontving leest u hieronder de definitieve
invulling van de bijeenkomst op 29 mei aanstaande, met als onderwerp:
Wet arbeidsmarkt in balans: gewogen en …. ?
Begin april is, zoals bekend, de internetconsultatie van het concept voorstel Wet arbeidsmarkt in
balans (WAB) gestart. VAAN en VvA hebben besloten voor wat betreft de internetconsultatie samen te
werken. Daartoe is de VAAN-VvA Werkgroep Internetconsultatie WAB opgericht. Deze bestaat uit een
aantal leden van de Werkgroepen Ontslagrecht van VAAN en VvA. Het eindrapport is vrijdag 4 mei jl.
gepubliceerd op overheid.nl en maandag 7 mei jl. in folio aan het ministerie aangeboden. Klik hier om
het rapport te downloaden.
Op dinsdag 29 mei a.s. vindt er een bijeenkomst plaats in onze hofstad om de WAB en het rapport
met elkaar te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst zullen de volgende auteurs van de VAAN-VvA
Werkgroep Internetconsultatie WAB een toelichting geven op (onderdelen van) het rapport:
Pascal Besselink en Petra Charbon - Oproepovereenkomst, ketenregeling, proeftijd en
concurrentiebeding
Johan Zwemmer - Payrolling
Frank Dekker - Cumulatiegrond + vergoeding
Vivian Bij de Vaate en Paul Vestering - Transitievergoeding
Lucy vd Berg - premiediffentiatie
Daarna vindt er een paneldiscussie plaats met relevante betrokkenen, waaronder:
- Rechterlijke macht (Gerrard Boot - hoogleraar en raadsheer Hof Amsterdam)
- FNV (Zakaria Boufangacha – lid dagelijks bestuur FNV, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid)
- VNO-NCW/AWVN (Alfred van Delft - Secretaris Sociale Zaken VNO-NCW en MKB-Nederland)
Deze speciale VAAN-VvA bijeenkomst vindt plaats onder leiding van Evert Verhulp.
Datum: dinsdag 29 mei a.s. van 14.00 tot 17.15 uur
Inloop: 13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur
Einde: 17.15 uur met aansluitend een borrel
Locatie: NEW BABYLON, ANNA VAN BURENPLEIN 48 TE DEN HAAG
Als u zich nog niet heeft aangemeld kunt u dat alsnog doen via de website
(www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl). Het aantal nog beschikbare plaatsen is beperkt. Indien uw
aanmelding is bevestigd en u onverhoopt niet kunt komen, meldt u dit dan zo snel mogelijk per e-mail
aan info@verenigingvoorarbeidsrecht.nl zodat uw plaats aan iemand anders kan worden gegeven.
U kunt bij de aanmelding ook aangeven of u een aanwezigheidscertificaat wilt ontvangen. Voor het
verstrekken van een aanwezigheidscertificaat wordt een bedrag van € 25,- voor elk uur onderwijs in
rekening gebracht. Het aanwezigheidscertificaat kunt u gebruiken als bewijs dat u een bijeenkomst
heeft bijgewoond die bijdraagt aan de vakbekwaamheid in de zin van de Verordening op de

vakbekwaamheid of die kan meetellen voor het behalen van de PE-norm (rechterlijke macht). Het
aanwezigheidscertificaat vermeldt hoeveel uur effectief onderwijs is genoten, welk onderwerp is
behandeld en welke deskundige sprekers een voordracht hebben gehouden.
Tot 29 mei 2018!

Met vriendelijke groet,
Caspar Inden
secretaris

