SOCIAL
De leden van Praetica die het arbeidsrecht beoefenen
bieden hun cliënten een volledige juridische
dienstverlening aan voor alle materies die verband
houden met personeelszaken.
De vennoten en medewerkers van dit team beschikken
over een grondige kennis en een uitgebreide ervaring
in de diverse domeinen van het arbeidsrecht en het
sociale zekerheidsrecht.
Ze verzekeren zowel opdrachten van bijstand,
advies, onderhandeling en vertegenwoordiging naar
aanleiding van geschillen voor de arbeidsgerechten.
Ze treden op voor een zeer gevarieerd cliënteel en in
diverse economische sectoren zoals metaalconstructie,
bouw, gezondheidszorg, dienstensector, textiel, horeca,
geldtransport, voedingssector, e.d.m.
Sommigen onder hen onderwijzen deze materie in het
hoger onderwijs.

\ WAT WE DOEN

VOOR ONZE CLIËNTEN
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Individuele arbeidsrelaties
l
l
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Aanwerving : opstellen van arbeidscontracten
Incidenten tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst : insubordinatie,
aansprakelijkheid, evaluatieprocedures
Beëindiging van de arbeidsrelatie (bijstand bij de
onderhandelingen, financiële simulaties inzake
ontslagkosten, redactie van dadingsovereenkomsten)
Bijzondere ontslagprocedures (dringende reden,
beschermde werknemers, werkloosheid met
bedrijfstoeslag)
Grensoverschrijdende tewerkstelling
Verloning en voordelen van allerlei aard
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Collectieve overeenkomsten op bedrijfsniveau,
arbeids-en interne reglementen
Sociale verkiezingen (organisatie en
geschillenregeling)
Collectieve arbeidsgeschillen en stakingen
Pensioenplannen

Arbeidsreglementering
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\ VOORBEELDEN VAN

ONZE TUSSENKOMSTEN
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2.0. dat is opgericht op een uiterst innovatieve en originele manier met

de nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) waarden alsook gedematerialiseerde en
l

elke hedendaagse onderneming die oprecht begaan is met duurzaamheid draagt de menselijke waarden

Deze ondernemingen zullen daarom de nodige aandacht schenken aan het
personeelsbeleid en het daarmee gepaard gaande arbeidsrecht, dat uitgegroeid is tot één van de belangrijkste
praktijkdomeinen van het ondernemingsrecht.
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Advies aan overheden in verband met het beheer
van hun contractueel personeel

www.prætica.com

hoog in het vaandel.
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Bijstand aan buitenlandse ondernemingen in het
kader van hun HRM in België
Bijstand aan een hoger kaderlid in verband
met diens ontslag en onderhandeling over de
vertrekvoorwaarden
Op punt stellen van een aan de resultaten
gerelateerd bonusplan
Regelmatige kosteloze vormingssessies voor
onze cliënten na belangrijke wijzigingen inzake
arbeidswetgeving zoals bijvoorbeeld het
eenheidsstatuut en de psychosociale risico’s

Publieke sector

Collectief ontslag (voorbereiding en bijstand in het
kader van de procedure “Wet Renault”

collaboratieve werkmethodes.

Audit op sociaal vlak van ondernemingen,
bijvoorbeeld in het kader van M&A (sociaal passief,
leeftijdspiramide, naleving van de wetgeving,
onderzoek van de risico’s op basis van de toepassing
van overeenkomsten, ...)

Sociaal strafrecht
Bijstand en vertegenwoordiging in het kader van
administratieve en gerechtelijke procedures (sociale
inspectie en strafgerechten)
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prætica is een advocatenkantoor
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Audit

Collectieve arbeidsrelaties
l

Sluiting of opsplitsing van ondernemingen
Financiële evaluatie van de herstructureringskost
Oprichting van tewerkstellingscellen
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Het in overeenstemming brengen met het Belgisch
recht van het beleid inzake personeelsgegevens op
het niveau van een grote internationale groep
Sociale audit in samenwerking met het
Praetica Corporate Team in het kader van een
overnameproject
Bijstand in het kader van het vertrek van de
verantwoordelijke voor een Belgisch filiaal van een
internationale groep en onderhandeling over een
akkoord over de vertrekvoorwaarden
Redactie van arbeidsreglementen met daarin voor
elk bedrijf aangepaste specifieke bepalingen
Aangepaste reactie op stakingspiketten
Beheer van de gevolgen van een conventionele
bedrijfsoverdracht
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