(Handen) Af van de arbeidsovereenkomst

Het Nationaal Arbeidsrecht Congres wordt georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam,
Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit en de Vereniging van
Arbeidsrecht Advocaten Nederland.

(Handen) Af van de arbeidsovereenkomst
Is het tijd voor een nieuwe arbeidsovereenkomst?
Voldoet de arbeidsovereenkomst nog, als basisbegrip voor het arbeidsrecht? Thuiswerkende journalisten,
bezorgers van maaltijden, zelfstandige bouwvakkers: passen zij nog in het stramien van de
arbeidsovereenkomst, of van de opdrachtovereenkomst? Welke bescherming genieten deze en andere werkers
momenteel, en is dat adequaat? De vraag naar de definitie van de arbeidsovereenkomst, en de consequenties
daarvan, is actueler dan ooit. Hoe gaat de fiscus hier mee om? En hoe werkgeversorganisaties en de
vakbonden? Welke oplossingen hebben omringende EU-landen bedacht?
Deze vragen vormen het onderwerp van het NAC 2017.
De sprekers, afkomstig uit de rechterlijke macht, wetenschap en advocatuur, zullen op deze vragen ingaan. Aan
de deelnemers van het congres zullen – interactief – diverse stellingen worden voorgelegd, waar de sprekers op
zullen reageren. Aldus komt een werkelijke discussie tussen sprekers en deelnemers tot stand.

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Mr. J.J.M. de Laat, senior rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland
Vrijdag 3 november2017
13.00 uur

Registratie en ontvangst met lunch

14.00 uur

Welkomstwoord door dagvoorzitter

Voldoet de arbeidsovereenkomst nog: nu en in 2020?
14.10 uur

De arbeidsovereenkomst in de EU, prof. mr. G.J .J. Heerma van Voss,
hoogleraar Sociaal recht, Universiteit Leiden

14.40 uur

De arbeidsovereenkomst in maatschappelijk verband, prof. dr. P.T. de Beer,
hoogleraar Arbeidsverhoudingen, Universiteit van Amsterdam

15.10 uur

Tijd voor herijking van de drie criteria, prof. mr. G.C. Boot,
hoogleraar Arbeidsrecht, Universiteit Leiden

15.30 uur

Stellingen en discussie

16.15 uur

Pauze

Rondom de arbeidsovereenkomst
16.30 uur

Fiscale aspecten, mr. B. Emmerig, advocaat en belastingadviseur Holla Advocaten

16.50 uur

Bescherming van werker niet zijnde een werknemer, prof. mr. A.G. Castermans,
hoogleraar Burgerlijk recht, Universiteit Leiden

17.10 uur

Stellingen en discussie

18.00 uur
19.00 uur
21.30 uur

Afsluiting
Borrel en aansluitend diner
Feest

Meer informatie of inschrijven >>
Zaterdag 4 november 2017
Moderne vormen van arbeid
09.00 uur

Inleiding dagvoorzitter

09.10 uur

Platformisering, mr. dr. J.H. Bennaars, onderzoeker Hugo Sinzheimer Instituut,
Universiteit van Amsterdam

09.30 uur

Arbeid in re-integratiesituaties, mr. dr. A. Eleveld, universitair docent, Vrije Universiteit, Amsterdam

09.50 uur

Stellingen, discussie en uitleg opdracht

11.00 uur

Bespreking antwoorden en discussie

12.30 uur

Afsluiting

ALGEMENE INFORMATIE
Aanmelding:

via het online inschrijfformulier op symposia.cpo.nl

Data en tijden:

3 november 2017, 14.00 - 18.00 uur
4 november 2017, 09.00 - 12.30 uur

Locatie:

Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk

Prijs:

€ 795,- (btw-vrij), inclusief overnachting, lunches, diner, ontbijt en de bundel.
(€ 250,- voor rechters en raadsheren)

Punten:

7 PO-punten NOvA. De punten tellen mee voor de door de VAAN verplicht gestelde punten.

Bundel:

De bijdragen van de sprekers worden gebundeld. In de bundel wordt een verslag van
de gevoerde discussies opgenomen. Deelnemers ontvangen de bundel gratis.

Op nationaalarbeidsrechtcongres.nl kunt u de bundels van alle voorgaande
Nationaal Arbeidsrecht Congressen gratis downloaden.

Het curatorium van het Nationaal Arbeidsrecht Congres bestaat uit:
• Prof. mr. G.C. Boot, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden, en raadsheer bij het
Gerechtshof Amsterdam
• Mr. C.E. Dingemans, voorzitter VAAN en advocaat bij DingemansVanderKind, Amsterdam
• Prof. mr. A.R. Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
• Mr. J.J.M. de Laat, senior rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland
• Prof. mr. L.G. Verburg, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit
• Prof. mr. E. Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam

Heeft u vragen?
CPO | Radboud Universiteit
E. symposia@cpo.ru.nl
T. 024 - 361 22 56
I. symposia.cpo.nl

