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Doelstelling van de studievoormiddag

Specialisten van het arbeidsrecht en het sociaal overleg ver-
trouwd maken met de nieuwe complexe regels van de econo-
mic governance van de Europese Unie;

Een poging ondernemen om een aantal huidige en toekom-
stige effecten op de ontwikkeling van het arbeidsrecht en de 
sociale dialoog in te schatten;

Nagaan of de controle door Europa op het economisch en 
budgettair beleid van de lidstaten, ten behoeve van de stabi-
liteit van de Euro, al dan niet een destabilisatie van het Euro-
pees sociaal model teweegbrengt.

 

Voorstelling BVVA

De Belgische Vereniging voor het Arbeidsrecht is een stu-
diegroep van academici, magistraten, vertegenwoordigers 
van de sociale partnerorganisaties en hoge ambtenaren van 
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zij be-
spreekt en stimuleert evoluties van het arbeidsrecht en van 
de rechtspraak op het vlak van arbeidsrecht. De vereniging 
onderzoekt en becommentarieert ook de politieke Belgische 
en internationale actualiteit op het vlak van arbeid, werkge-
legenheid en sociaal overleg.   

Programma

• Een toelichting van de Europese regelgeving inzake 
“economic governance” door de heer Frank Hendrickx, 
directeur van het Instituut voor arbeidsrecht van de KUL;

•  De houding van het Europees Parlement, door  
Mevrouw Pervenche Berès, Voorzitster Commissie 
“Werkgelegenheid en Sociale Zaken” van het Europees 
Parlement;

•  Het standpunt van de Internationale Arbeidsorganisatie 
over de impact van de “economic governance”, door 
Rudi Delarue, Directeur van het Bureau van de IAO voor 
de Europese Unie en de Benelux-landen;

•  Economic governance en arbeidsrecht: een wederzijdse 
bevraging?, door André Nayer, Professor en Commissaris-
generaal van de ULB.

   PAUZE

•  Panel met vertegenwoordigers van de Belgische sociale 
partners en de academische wereld: 

-  Maxime Cerruti , Directeur Departement Sociale  
aangelegenheden van Business Europe;

-  Patrick Itschert, Adjunct-secretaris-generaal van  
het Europees Vakverbond;

-  Philippe Abraham, Vice-Rector van de Katholieke 
Universiteit Leuven;

- Luc Cortebeeck, Ondervoorzitter van het  
Internationaal Arbeidsbureau.

De studievoormiddag wordt voorgezeten door de heer 
Pierre-Paul Maeter, Voorzitter van het Directiecomité 
van de FOD WASO.

Locatie
 

De studievoormiddag zal plaatsvinden in de lokalen van de  
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en So-
ciaal Overleg op donderdag 20 september 2012, van 9u tot 
13u in zaal Laermans (1151).

 

Inschrijving

Als u wenst deel te nemen aan deze studievoormiddag, dan 
kan u uw aanwezigheid  bevestigen,  vóór 13 september 
2012, op onderstaand adres (liefst per e-mail):

 

Isabelle Spillebeen
Dienst Internationale Zaken
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 BRUSSEL
Tel.: 02/233 40 44
Fax: 02/233 40 48
E-mail: isabelle.spillebeen@werk.belgie.be 

 

 

Het aantal plaatsen is beperkt.


