BESTE RELATIE,
Sommige tradities moeten gewoon in ere worden gehouden. Corona heeft ons leven op zijn kop gezet,
maar we moeten toch door. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Daarom organiseren we op
Michael Schröder

DINSDAG 19 JANUARI 2021
wederom ons kick-off event. Deze keer echter online.

Frank Wöbbeking

Centraal staat het begin van het nieuwe jaar! Wat verandert er juridisch en fiscaal? Waarop
moeten bedrijven die actief zijn in Nederlands-Duitse context, extra letten?
Het programma begint om 14.00 uur en eindigt rond 16:00 uur. U kunt deelnemen door te
klikken op de link: Webinar German Dutch Desk.

PROGRAMMA

Christiane Von Berg

Kort welkomstwoord door de organisatoren: Arjan van Oosten, (Partner Grant Thornton), Michael
Schröder, (Partner Warth & Klein Grand Thornton), en Frank Wöbbeking, (Director mediamixx).
Christiane Von Berg, econome bij kredietverzekeraar Coface, trapt af. Ze vertelt over de
veranderingen in het betalingsgedrag van Nederlandse en Duitse bedrijven. Coface heeft hier in
Géraldine Grünberg

beide landen grootschalig onderzoek naar gedaan.
Als gevolg van de coronacrisis zijn veel bedrijven in moeilijkheden geraakt. Tegelijkertijd verandert
de wetgeving omtrent faillissementen. Wat er in Nederland allemaal speelt, vertelt Géraldine
Grünberg (Director Legal Grant Thornton). Michael Schröder (Partner Warth & Klein Grant Thornton)
gaat in op de op handen zijnde aanpassingen in Duitsland.

Marco Visser

Welke veranderingen zijn er in het arbeidsrecht? In een interview met Frank Wöbbeking blikt Kathrin
Reitner, Rechtsanwältin en Associate Partner bij Warth & Klein Grant Thornton, vooruit op het
nieuwe jaar.
Iedere jaarwisseling zorgt voor wijzigingen in het belastingrecht. Wat betekent dat concreet voor

Kathrin Reitner

grensoverschrijdend zakendoen? Marco Visser (Senior Tax Advisor Grant Thornton) en Frank Florax
(Senior Manager Tax Warth & Klein Grant Thornton) geven samen antwoord op deze vraag.

HEBBEN WE UW INTERESSE GEWEKT?
Noteer 19 januari dan in uw agenda en meld u aan via: Webinar German Dutch Desk
Frank Florax
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