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Uitleg over staken, o.a. wilde staking of georganiseerd door vakbond, recht op loon? Disciplinaire maatregel,
onrechtmatig verklaren. 28 jan 2015 . Voor u ligt mijn scriptie over de rechten van werknemers op het gebied van
staking. Na 4 jaar Bachelor Rechtsgeleerdheid heb ik mijn studie De spelregels bij staking of betoging Klantenzone - Acerta Stoom - Google Books Result Staking HR-kiosk.nl de spoorwegstakingen van 1993 - Google
Books Result Op dit moment staan de kranten er bol van: de landelijke stakingen in het streekvervoer.
Buschauffeurs uit het gehele land zijn al wekenlang in staking nadat de Het recht en de werkstaking Hebben
stakers/betogers en werkwilligen recht op . Werknemers die deelnemen aan een staking of CAO-recht: het recht
met betrekking tot CAOs en de . - Google Books Result
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Arbeidsrecht in hoofdlijnen - Google Books Result Ook een werkwillige werknemer die ten gevolge van een staking
niet kan werken heeft geen recht op loon. Voor de werkwillige werknemers is het van belang Heeft de werkgever
een recht tot lock-out? - Actua - fiscaal . zo 14/12/2014 - 16:10 Jan Buelens Met het oog op de algemene staking
van maandag sparen politici en werkgevers(federaties) de straffe uitspraken niet. ACTIEVOEREN EN STAKEN,
WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET . 23 april 2014 . Proteststaking; Selectieve staking; Zich uitbreidende staking;
Klassieke hun werk neerleggen, is er nog wel recht op uitbetaling van loon. principes die gelden in geval van een
staking - Securex Donderdag 01 December 2011 - Staking en vakbondsacties . Op dit ogenblik wordt het recht van
staking in de Belgische rechtsorde niet meer betwist. Rechtsvinding en de grondslagen van het recht - Google
Books Result 12 sept 2013 . Wanneer werknemers overgaan tot een staking, hebben ze niet altijd de sympathie
van de publieke opinie. Meer dan eens is dat te verklaren www.socialedialoog.be - Inleiding tot het stakingsrecht
dat aan een wettelijke regeling van het recht tot werkstaking in ons huidig burgerlijk . de erkenning van een beperkt
recht tot werkstaking, tot onzekerheid aan-. Stakingsrecht is hard nodig, zeker in crisisperiode, zegt Jan . 25 nov
2014 . zie ook: J. Peeters, Hoe «wild» mag een staking zijn? RW 2014-2015, p. 482. Gerelateerd. Gerelateerde
artikels: Beperking Stakingsrecht Staking - Wikipedia HET RECHT, DE RECHTER EN DE WERKSTAKING I. Een
- TPR Voor het volk om Christus wil: een geschiedenis van het CNV - Google Books Result Staking. Kennis
Artikelen Arbeidsrecht. Het is regelmatig in het nieuws en het gebeurt bij vrijwel alle beroepsgroepen: de staking.
Een groep werknemers legt Arbeid vs. kapitaal: een kwarteeuw staking(srecht) - Google Books Result In België
zijn er geen wettelijke bepalingen die het begrip staking definiëren. Toch zijn er voldoende aanwijzingen die
aantonen dat het stakingsrecht Staking en Lock Out - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid . Stakingsrecht
en/of recht op arbeid ? - Paul Cox - Omnius Een staking creëert vaak onduidelijkheid en onzekerheid bij
werknemers én werkgevers. Wat zijn de rechten en plichten waar iedereen zich aan moeten Collectieve acties en
stakingen Wetenschap: Recht en wet 31. Het recht en de werkstaking. Vergelijkende benadering. Prof. Dr. R.
BLANPAIN. I. DE RECHTSVERGELIJKENDE BENADERING. Het weze mij toegelaten, Staking CNV 12 nov 2015
. De juridisch vraag of een staking rechtmatig dan wel onrechtmatig is, wordt door partijen (werkgever resp.
vakbond) voorgelegd aan de rechter De rechten van werknemers om te staken - Universiteit van Tilburg Zoals
onderstaand valt te lezen is er recht op staking om druk uit te oefenen op de werkgever als het doel niet door
overleg valt te bereiken. Maak gebruik van Staking Wet & Recht Juristen Een (werk)staking is het tijdelijk stoppen
met het leveren van arbeid om een . Onder Europees recht is het nog zeldzamer dat een staking wordt verboden. 7
- Het recht op werken bestaat niet – Jan Buelens - Deredactie.be ARBEIDSRECHTER.nl: info over staking,
presiemiddel, protestactie Staking. Ik wil gaan staken. Krijg ik als lid van CNV nu een uitkering? Als u staakt
Wanneer heb je in geval van staking geen recht op ontslagbescherming? Wat mag je als staker (niet) doen? Jobat.be De staking is een essentieel begrip in de collectieve arbeidsverhoudingen. Dit fenomeen begrijpen laat
toe tot de kern van de arbeidsverhoudingen te gaan. Handboek gerechtelijk recht - Google Books Result In deze
hypotheses zijn de algemene principes die in geval van staking . Heeft uw werknemer het recht om te laat te
komen of afwezig te zijn wegens de. Het recht om te staken - HRnetwerk.nl - HR Jurisprudentie - P&O I. Een
vraagpunt dat sinds jaren de rechtspraak en rechtsleer in Belgie . (5) SuETENS L. P., De werkstaking in het
publiekrecht van de Ianden der Europese. HET RECHT TOT WERKSTAKING EN DE VRAAG OF EEN .
Werkstaking en overmacht - Advocatenkantoor Elfri De Neve

