
datum Inhoud Docent 

 Basis arbeidsrecht  

22 oktober 2021   

08u30-10u30 Inleiding en ontvangst 

 

De hiërarchie van de rechtsnormen: het belang 

van het Internationaal Recht voor het Belgisch 

sociaal overleg 

Nora en Dominique 

 

prof. dr. Kelly 

Reyniers   

11u00-13u00 De organen van Het Sociaal Overleg in België: 

Nationaal, Sectoraal en het niveau van de 

onderneming  

Prof.dr. em. Patrick 

Humblet 

14u00-16u30 Het sociaal overleg op het niveau van de 

onderneming: private sector de Syndicale 

Afvaardiging, de Ondernemingsraad, het comité 

voor preventie en bescherming op het werk en 

de sociale verkiezingen.  

Prof.dr. Filip 

Dorssemont 

29 oktober 2021   

8:30-10:30 Het sociaal overleg op het niveau van de 

onderneming: de publieke sector 

Prof. dr. Inger De 

Wilde 

11:00-13:00 Sociale zekerheid: De verschillende 

organisatievormen, de belangrijke discussies in 

België over regionalisering, universaliteit/ 

doelgroepenbeleid en rechten voor 

nieuwkomers 

Dhr. Olivier 

Pintelon 

 Globalisatie, actieve welvaartstaat en 
arbeidsrecht 

 

3 december 2021   

08u30-10u30  Het recht en het arbeidsrecht na WOII en 

tijdens de crisis van ’70 en ’80:  

Prof. dr. Jan 

Buelens 

14 januari 2022   

08u30-10u30 De sociale zekerheid van de actieve 

welvaartstaat en bij globalisatie:  

- detachering van werknemers, 

(vaardigheden: omgaan met 

gedetacheerde werknemers in de 

onderneming.) 

- Het activeren van werklozen en van 

arbeidsongeschikten 

Prof. dr. Herwig 

Verschueren 

 

Prof.dr. em. Anne 

Van Regenmortel 



11u00-13u00 Herstructureren, Wet Renault, WCO Prof.dr. Johan 

Peeters, Filip 

Dorssemont 

21 januari 2022   

08u30-10u30 Het recht en het arbeidsrecht van de actieve 

welvaartstaat en bij globalisatie, code du 

travail in Frankrijk 

Prof. dr. Jan 

Buelens 

   

4 februari 2022   

11u00-13u00 Het sociaal overleg van de actieve 

welvaartstaat en bij globalisatie  

Prof. dr. Pieter 

Peckinovsky 

 Nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsrecht  

14:00 – 16:30  Het Interprofessioneel akkoord over lonen 

tijdens de pandemie 

Prof. dr. Jan 

Buelens 

18 februari 2022   

08u30-10u30 Welzijn op het werk tijdens de pandemie: de 

aansprakelijkheid van de werkgever 

Prof. Dr. Britt 

Weyts 

11u00-13u00 Welzijn op het werk tijdens de pandemie: 

Het recht om werk te weigeren bij onveilig 

werk. 

Prof. dr. Jan 

Buelens 

14:00 – 16:30  Welzijn op het werk tijdens de pandemie: De 

preventieadviseur en het CPBW 

Dr. Meester Ilse 

Van Puyvelde 

25 februari 2022   

08u30-10u30 Welzijn op het werk tijdens de pandemie: het 

recht op deconnectie en CAO 149 

(telethuiswerken) 

Prof. Dr. Kelly 

Reyniers 

11u00-13u00 Arbeidsongevallen en Beroepsziekten Meester Chris 

Persyn 

 


