Aan de leden van de Vereniging voor Arbeidsrecht

Woerden, maart 2018

Geachte leden,
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van de Vereniging voor Arbeidsrecht
op donderdag 29 maart 2018. De bijeenkomst zal worden gehouden in het FNV
Centraal Vakbondshuis te Utrecht aan de Hertogswetering 159. Dit ligt op 5 minuten
lopen vanaf ns-station Leidsche Rijn. Met de auto kunt u parkeren in de Wall.
Onderwerp van de bijeenkomst is:

Aanbesteding en Arbeidsrecht
Een aanbesteding kan grote gevolgen hebben voor grote groepen werknemers.
Tijdens deze bijeenkomst komen verschillende vragen aan de orde die daarbij een
rol spelen. Hoe zit het met de bescherming van werknemers? Is het verliezen van
een aanbesteding reden voor ontslag of wijziging van arbeidsvoorwaarden? Is na
aanbesteding sprake van overgang van onderneming ? Met een praktijkvoorbeeld zal
de theorie nog meer concreet gemaakt worden.
Het programma:
14.15 – 14.30

Inloop

14.30 – 15.00

Aanbesteding in EU- perspectief: nut en noodzaak van
aanbesteding en de sociaalrechtelijke speelruimte binnen het
EU-recht; mr. Elies Steyger, advocaat en hoogleraar Europees
Bestuursrecht

15.00 – 15.45

Vallen werknemers als gevolg van een (her)aanbesteding tussen
wal en schip? Over overgang van onderneming en opvolgend
werkgeverschap; mr. drs. I. Lintsen, docent/promovenda
Radboud Universiteit (Onderzoekscentrum Onderneming &
Recht)

15.45 – 16.15

Pauze

16.15 – 17.00

Een praktijkvoorbeeld: de gevolgen van een aanbesteding voor
de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van werknemers; Minke
Jansma, bestuurder FNV Taxi

17.00

Borrel

U kunt zich via de website (www.verenigingvoorarbeidsrecht.nl) voor de bijeenkomst
aanmelden. 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.
Zoals altijd verwachten wij weer een grote opkomst en in verband met het beperkte
aantal plaatsen raden wij aan dat u zich tijdig aanmeldt. Indien uw aanmelding is
bevestigd en u onverhoopt niet kunt komen, meldt u dit dan zo snel mogelijk per email aan info@verenigingvoorarbeidsrecht.nl zodat uw plaats aan iemand anders kan
worden gegeven.

Tot 29 maart 2018!

Met vriendelijke groet,
Caspar Inden
secretaris

