Kennisbijeenkomst
actualiteiten
Wnra en ontwikkelingen in het
arbeidsrecht
Op donderdag 20 juni organiseert Capra Advocaten wederom een regionale
kennisbijeenkomst Actualiteiten arbeids- en ambtenarenrecht bij Wonder’s in
Heerhugowaard. Tijdens deze bijeenkomst hoort u van Eliza Christaansen en Jacobien
Frederix-Gianotten de laatste stand van zaken rondom de normalisering en
ontwikkelingen in het arbeidsrecht.

De onderwerpen
De volgende onderwerpen komen tijdens de bijeenkomst aan bod:

1. Actualiteiten Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren (Wnra)
Op 1 januari 2020 treedt de Wnra in werking. Deze datum komt met rasse schreden
dichterbij. De rijksoverheid is druk doende met alle voorbereidingen. Zo is het
wetgevingsproces grotendeels afgerond en er wordt steeds meer duidelijkheid verstrekt
over bepaalde ‘open eindjes’. Inmiddels zijn er ook al verschillende sector-cao’s
gesloten, bijvoorbeeld voor de sector gemeenten en voor de provinciale werkgevers.
Ook bij veel overheidswerkgevers op die de Wnra van toepassing is, staat het
toewerken naar de nieuwe juridische kaders inmiddels echt op de kaart. Daarbij kunnen
er tal van praktische vragen rijzen. Wordt aan het zittende personeel een schriftelijke
arbeidsovereenkomst voorgelegd of heeft een informatieve brief de voorkeur? Is het
nuttig of nodig om een personeelshandboek tot stand te brengen? Moet er in de
begroting een voorziening worden opgenomen voor de transitievergoedingen die vanaf
1 januari 2020 betaald zullen moeten worden? Wat te doen met tijdelijke aanstellingen,
verlengen met een looptijd tot na 1 januari 2020 of bij voorkeur vóór 1 januari 2020 van
rechtswege laten eindigen? Zijn er eigenlijk nog meer aandachtspunten? Eliza
Christiaansen en Jacobien Frederix praten u graag bij over de laatste stand van zaken.

2. Ontwikkelingen in het civiele arbeidsrecht
Nu de inwerkingtreding van de Wnra steeds dichterbij komt, is het van belang dat u zich
ook oriënteert op het civiele arbeidsrecht. Complicerende factor daarbij is dat het
civiele arbeidsrecht, net als het ambtenarenrecht, erg in beweging is. Het wetsvoorstel
Wet Arbeidsmarkt in Balans is door de Tweede Kamer aangenomen en ligt inmiddels
voor aan de Eerste Kamer. Eliza Christiaansen en Jacobien Frederix-Gianotten zullen de

belangrijkste punten van dit wetsvoorstel voor u bespreken. Daarnaast zullen zij
stilstaan bij een aantal actuele uitspraken op het gebied van het civiele arbeidsrecht die
vanaf 1 januari 2020 ook voor veel overheidswerkgevers van belang zullen zijn.
Heeft u zelf een vraag over een kwestie waar u mee zit? Grijp deze bijeenkomst dan
aan om te overleggen.

Waar en wanneer?
De kennisbijeenkomst vindt plaats op donderdag 20 juni 2019 bij Wonders eten &
drinken, Coolplein 3-7 in Heerhugowaard. Het programma ziet er als volgt uit:
15.15 uur ontvangst met koﬃe en thee
15.30 uur aanvang presentatie
ca.16.45 uur afsluiting, met aansluitend een drankje
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij Simone Korving: s.korving@capra.nl.
Aan uw deelname aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Jacobien Frederix-Gianotten op
telefoonnummer
070
–
364
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