Donderdag 6 december 2018

Cursus:

SCHĲNZELFSTANDIGHEID EN
FLEXIBELE ARBEIDSCONTRACTEN
De handhaving van de wet DBA is tot 1 januari 2020
uitgesteld. Toch is er veel te doen over zelfstandigen
die de facto als werknemer gekwaliﬁceerd dienen te
worden. Ondernemers willen geen werkgever meer
zijn, maar opdrachtgevers en schakelen zzp-ers in.
Daarnaast vermijden werkgevers vaste arbeidscontracten en maken zij gebruik van ‘ﬂexibele’
contractvormen (nul-uren, oproep, etc.). Het arbeidslandschap is drastisch veranderd, met ﬁscale en
arbeidsrechtelijke gevolgen. Ten goede?
Spring Advocaten en AvT belastingadviseurs
organiseren een cursusmiddag over de actualiteiten
over het thema ‘schijnzelfstandigheid’ en ‘ﬂexibele
arbeidscontracten’.
Onder meer zal worden ingegaan op:
• Fiscale aspecten van het ondernemerschap;
• Hoe beoordeelt u zelfstandig ondernemerschap;
• Inlenersaansprakelijkheid en doorbetaald
loonregeling;
• Arbeidsrechtelijke gevaren van oproep- en nul-uren
contracten
Het cursusthema stelt ondernemers en
zelfstandigen voor uitdagingen. Niet toevallig is voor
deze cursuslocatie gekozen, want dit is bedoeld om u
nog verder uit te dagen. Schijnbaar eenvoudig, maar
put u de bal met één slag in de hole, of ligt u met
één slag vanaf de tee het dichtst bij de hole? AVT en
Spring dagen u uit.
Inleiders voor deze cursusmiddag zijn de
heren mr. A.F. (Ton) de Jong RB, mr. B.O. (Bob)
Eschweiler en mr. R.M. (Ralph) Dessaur.

VOORPROGRAMMA
14.00 uur — Ontvangst met kofﬁe en thee
14.30 uur — Put- en neary wedstrijd
PROGRAMMA
15.30 uur — Inloop met kofﬁe en thee
16.00 uur — Welkom, inleiding en
(schijn) zelfstandigheid
16.45 uur — Pauze
17.15 uur — Flexibele arbeidscontracten
18.00 uur — Borrel en prijsuitreiking
put en neary wedstrijd
19.00 uur — Afsluiting

Docenten
Ton de Jong is belastingadviseur en werkzaam bij AvT
belastingadviseurs. Voorheen werkzaam bij HLB Schippers en BDO als teamleider van de ﬁscale afdeling.
Bob Eschweiler en Ralph Dessaur zijn
advocaten en partners van Spring Advocaten.
Beiden voeren een arbeidsrechtelijke en
ondernemingsrechtelijke praktijk.

Donderdag 6 december 2018
De Goyer Golfbaan
Beukenlaan 1
3755 MP Eemnes

Informatie en aanmelding:

AvT adviseurs
Breelaan 3b
1861 GC BERGEN NH
072-581 3627

Spring Advocaten
Overschiestraat 186
1062 XK AMSTERDAM
020-570 7700

info@avtadviseurs.nl

info@springadvocaten.nl

Locatie
De cursus wordt gehouden op De Goyer Golfbaan.

Deelname en kosten
Het aantal beschikbare plaatsen voor de cursus is
beperkt. In geval van overtekening is de volgorde van
aanmelding bepalend voor deelname.
Deelname aan de cursusmiddag is gratis.
Deelnemers aan de cursus ontvangen op de dag zelf
de sheets.

Studiepunten
Bij de NOAB worden studiepunten aangevraagd.
Bewijs van deelname kan na de cursusdag achteraf aan
de deelnemers toegezonden worden.

