ZOMERCURSUS Cao-recht (online)

In deze zomercursus wordt de theorie van het cao-recht behandeld in 6 blokken met specifieke
onderwerpen. De blokken kunnen desgewenst ook afzonderlijk worden gevolgd. Het idee van de
zomercursus is dat u wekelijks op twee ochtenden online-onderwijs volgt gedurende 3 weken. De
cursustijden zijn bewust vroeg: van 9.15u tot 10.30u. Daarna kan iedereen zijn zomerse activiteiten
weer vervolgen; naar het strand of de speeltuin of een BBQ voorbereiden…!

Programma
Blok 1: 3 augustus
9.15 – 10.30u Gebondenheid aan de cao (het ‘trappetje’)
•
•
•
•
•

Avv
Cao
Art. 14 Wet CAO
Incorporatie
Onverplicht volgen

Blok 2: 6 augustus
9.15 – 10.30u Gebondenheid en tijdsaspecten (aanbevolen in combinatie met blok 1)
• Nawerking
• Terugwerkende kracht
• Stilzwijgende verlenging
• Opzegging
• Einde van rechtswege
• Verlenging AVV
Blok 3: 10 augustus:
9.15 – 10.30u Incorporatie en wijziging toepasselijke cao
•
•
•
•

Effecten van type wijziging op gebondenheid aan cao
Verschil rechtstreekse binding cao en binding door incorporatie
Statische en dynamische incorporatie van cao’s
Toekomstbestendige incorporatie

Blok 4: 13 augustus:
9.15 – 10.30u Ondernemings-cao en Bedrijfstak-cao
•
•
•
•

-

Achtergronden: decentralisering van arbeidsvoorwaarden
Dispensatie van avv; (on-)mogelijkheden
Toetsingskader Avv
Bestuursprocesrecht

Blok 5: 17 augustus:
9.15 – 10.30u Ongebonden werknemers en driekwart dwingend recht
•
•
•
•
•

Afwijken van driekwart-dwingend recht
Art. 14-werknemers
Representativiteit/ ’gele bonden’
Toelating tot onderhandelingen
incorporatie

Blok 6: 20 augustus:
9.15 – 10.30u Uitleg van cao’s
•
•
•
•
•

Cao-bepalingen/incorporatiebeding
Cao-norm/Haviltex-norm
Hoofdzakelijkheidscriterium
Als er geen hoofdzakelijkheidscriterium is…
Werkingssfeerproblematiek

Spreker
Mr. dr. Esther Koot-van der Putte (Cao-recht advies en opleiding)
Investering
€ 99,= excl. 21% BTW per cursusblok.
Opleidingspunten NOVA
Voor de advocatuur geldt Cao-recht advies en opleiding (nog) niet als erkende onderwijsinstelling. Dit
betekent voor een advocaat dat hij zelf het aantal opleidingspunten moet berekenen. In het geval van
deze cursus geldt per blok zeker 1 uur effectieve onderwijstijd. Deze uren kunnen worden
meegenomen in de opgave CCV (let even op of de Orde de digitale uren op dezelfde manier waardeert
als de klassikale uren).
Locatie
Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via Microsoft Teams. Zowel docent als
deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus
inloginstructies.
Informatie
Voor informatie en inschrijving mailt of belt u Esther Koot op koot@cao-recht.nl of 06-24903505.

