
Seminar WKR & WWZ – Uitstellen is geen optie!  
door Van Thiel Belastingadviseurs & H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies 

 

 
 

Werkkostenregeling (WKR) verplicht vanaf 2015 

 

Vanaf 01 januari 2015 is de Werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers in Nederland: Eén 

nieuw fiscaal systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Dat klinkt 

overzichtelijk. Maar hoe verschilt de WKR van de huidige regelingen en welke consequenties heeft 

invoering van de WKR eigenlijk voor u als werkgever? 

 

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) treedt in werking in 2015 

 

Door invoering van de WWZ op 01 januari 2015 wijzigen de regels met betrekking tot nieuwe én 

lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Per 01 juli 2015 verandert ook het ontslagrecht 

nog eens ingrijpend. Hoe zien deze wijzigingen er uit en hoe beïnvloedt de Wet Werk en Zekerheid 

uw bestaande personeelsbeleid? 

 

U hoort het allemaal tijdens het seminar WKR & WWZ. Uiteraard is er ook ruimte voor het stellen van 

vragen en het delen van uw eigen ervaringen.  

 

En om de kost wat minder droog te maken, presenteert een gekende wijnhandel tijdens de naborrel 

enkele van haar heerlijke wijnen, die u natuurlijk op uw gemak kunt proeven. Doet u wellicht nog 

goede ideeën voor een eindejaargeschenk voor uw relaties op ook! 

 

 

Datum & locatie 

Donderdag 04 december 2014 

De Koffiebrandery, Daviottenweg 40, Den Bosch 

 

 

Programma 

15:00 – 15:30 uur Inloop /ontvangst 

15:30 – 16:20  WKR: inhoud en gevolgen 

16:20 – 16:30  Korte pauze 

16:30 – 17:15  WWZ: inhoud en gevolgen 

17:15 – 18:00  Wijnproeverij/naborrel 

 

 

Kosten 

Deelname bedraagt € 27,50 excl. BTW, maar is geheel kosteloos bij inschrijving vóór vrijdag 28 

november 2014. Vroeg inschrijven loont, dus schrijf snel in. 



 

 

Aanmelden/Contact 

  
H.O.P. CONSULTING preventief juridisch 

mr. S.F.M. (Serge) Hopstaken  

 info@hopconsulting.nl   

073 - 623 58 50    

 

 

Graag tot 04 december a.s. bij het seminar 

   
H.O.P. CONSULTING preventief juridisch advies  Van Thiel Belastingadviseurs 

  mr. I.W. (Ivar) van Thiel 

  info@vtbelastingadviseurs.nl   

  073 - 518 74 79 

het seminar WKR & WWZ - Uitstellen is geen optie! 

 


