Aan de leden van de Vereniging voor Arbeidsrecht

Woerden, augustus 2019

Geachte leden,
Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van de Vereniging voor Arbeidsrecht op
dinsdag 24 september 2019. De bijeenkomst zal worden gehouden in villa Jongerius,
Kanaalweg 64 in Utrecht. Dit is op loopafstand van Utrecht CS.
Onderwerp van de bijeenkomst is:
40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer over adviesrecht
Bij de wetswijziging van de Wet op de ondernemingsraden in 1979 is aan de
Ondernemingskamer de rol toebedeeld als beroepsrechter bij geschillen over het
adviesrecht. Voor de werkgroep Medezeggenschapsrecht van de VvA reden om stil te staan
bij 40 jaar rechtspraak Ondernemingskamer.
Tijdens dit symposium zal het eerste exemplaar van een boek met de gelijknamige titel
aangeboden worden aan de huidig voorzitter van de Ondernemingskamer de heer Makkink
en oud-voorzitter de heer Willems. Zij zijn voor deze publicatie ook geïnterviewd en zullen
zelf ook een inhoudelijke bijdrage aan het symposium leveren door in te gaan op hoe zij de
betekenis van de rechtspraak van de Ondernemingskamer en de procedure bij de
Ondernemingskamer bezien.
Verder zullen de resultaten van het kwantitatief onderzoek naar 40 jaar rechtspraak OK
gepresenteerd worden. Hoe vaak wordt er geprocedeerd door ondernemingsraden bij de
Ondernemingskamer? Hoeveel zaken worden ingetrokken? Hoe vaak wordt een
ondernemingsraad in het gelijk gesteld? In welke sectoren wordt het meest geprocedeerd?
Dit zijn vragen die zullen worden beantwoord.
Leden van de werkgroep medezeggenschapsrecht zullen uiteenzetten wat 40 jaar
rechtspraak opgeleverd heeft aan de hand van een aantal deelonderwerpen als: wanneer is
een besluit belangrijk? Wat houdt wezenlijke invloed in? Hoe toetst de Ondernemingskamer
een besluit?
In het boek is ook aandacht besteed aan de wijze waarop ondernemingsraden zelf het
procederen bij de Ondernemingskamer hebben ervaren en wat er na de beschikking van de
Ondernemingskamer is gebeurd. Tijdens het symposium zal daar ook inzicht in worden
gegeven.
De ontvangst is vanaf 14.00. Het programma start om 14.30 en wordt om 17.00 u afgesloten
met een 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 e-mail aan
info@verenigingvoorarbeidsrecht.nl zodat uw plaats aan iemand anders kan worden
gegeven.
Tot 24 september!

Hartelijke groet,

Marieke Kristen
Secretaris

I.v.m. de vakantieperiode krijgt u de bevestiging van uw aanmelding begin september.

