Op vrijdag 17 april 2020 organiseren de EOR-Service van SBI Formaat en het EOR Netwerk van FNV weer een gemeenschappelijke EOR platformbijeenkomst in Utrecht (Centraal Vakbondshuis FNV, Hertogswetering 159).

Kom je ook?
Deze platformbijeenkomst heeft als thema:

In 2019 vonden er twee interessante rechtszaken van Europese Ondernemingsraden plaats. De eerste rechtszaak
was van de EOR van Alcoa en ging om de timing van informatie en raadpleging. Hoewel Alcoa een Amerikaans bedrijf is en de voorgenomen sluiting van activiteiten in Spanje speelde, vond het rechtsgeding in Nederland plaats.
Dit was de eerste keer dat een EOR in Nederland naar de rechter stapte.
Mr. Joost van Mierlo van De Voort Advocaten was een van de advocaten in de Alcoa zaak. Hij komt in onze platformbijeenkomst over deze interessante Alcoa case vertellen.
Verder stapte in 2019 de EOR van Verizon tweemaal naar het Central Arbitration Committee (CAC) in het Verenigd Koninkrijk. Hier deed het CAC opmerkelijke uitspraken over juridische ondersteuning van de EOR en over
hoeveel informatie de EOR eigenlijk hoort te ontvangen. Sjef Stoop van SBI Formaat EOR Service, die nauw bij
deze zaken betrokken was, zal een toelichting geven.
Het belooft weer een interessante platformbijeenkomst te worden! We hopen je dan ook op 17 april in Utrecht te
ontmoeten.
Op de website van SBI Formaat vind je de benodigde informatie om je aan te melden. De bijeenkomst begint om
14:00 uur en duurt tot ongeveer 17:00 uur. Voorafgaand is er vanaf 13:00 uur een netwerklunch (van tevoren aanmelden) en na afloop is er een buffet (eveneens van tevoren aanmelden).
Voor vragen kun je contact opnemen met:
• Lina Villalon, lina.villalon@sbiformaat.nl, tel. 0343-473366 of
• Ernst Kuntz, info@ewcnetwork.eu, tel. 06-27243452.
Met vriendelijke groet,
Bob Bolte, bestuurder FNV
Gerard van Hees, bestuurder FNV
Ernst Kuntz, kaderlid FNV
Marielle van der Coelen/Petra Molenaar/Sjef Stoop, SBI Formaat’s EOR-Service

