
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2021  

 

De laatste week voor kerst 
 

Een Kerst die net als vorig jaar anders zal zijn dan andere 

jaren. Niet iedereen kunnen uitnodigen, misschien op 

afstand van geliefden. Het virus blijft een belangrijke rol 

spelen in de beperking van onze vrijheid, maar het leven 

gaat wel door. Het dwingt ons flexibel te zijn en in kansen 

te denken. 

 

Deze laatste dagen van 2021 geven ons de ruimte voor 

bezinning, om onze blik op het nieuwe jaar te richten. 

Hopelijk een beter jaar met meer vrijheid en 

mogelijkheden. En met aandacht en zorg voor elkaar. 

 

Wij wensen u fijne kerstdagen en een goed 2022! 

 

 

Meld je aan voor het volgende webinar: 

 

• 18 januari 2022 > FREE WEBINAR: 30% TAX 

RULE – TAX AND LABOUR LAW ISSUES 

 

More information can be found at the bottom of this 

mailing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De impact van het coronavirus op de samenleving is 

enorm en leidt ook tot veel juridische vragen. In onze  

Q&A vindt u veel antwoorden. Heeft u vragen over 

juridische kwesties naar aanleiding van het coronavirus, 

neem dan contact op met onze Corona Helpdesk via  

corona@bg.legal of 088-1410800.  

Nieuws 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nieuwe partner per 1 januari 2022 
 

Mr. Rutger Boogers wordt per 1 januari 2022 partner bij 

BG.legal. Hij is sinds 2010 als advocaat verbonden aan 

BG.legal, waar hij zich heeft gespecialiseerd op het 

gebied van vastgoed- en omgevingsrecht. Hij is zowel 

privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk breed onderlegd en 

zijn werkzaamheden liggen regelmatig op het grensvlak 

van privaat- en bestuursrecht. Rutger heeft veel ervaring 

met geschillen omtrent huur, bouw en 

appartementsrechten. Tevens staat hij regelmatig 

overheden en ondernemers bij op het gebied van 

omgevingsrecht. 

 

We zijn erg blij met zijn benoeming als partner van ons 

kantoor. Rutger zal samen met de 5 andere partners een 

belangrijke rol vervullen bij de groei en ontwikkeling van 

BG.legal. 

 

 

 

 

 

 

https://bg.legal/corona-helpdesk
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Webinars 2021 
 

In 2021 hebben we verschillende webinars 

georganiseerd. Via de onderstaande links kunt u deze 

terugkijken en de sheets downloaden. Uiteraard houden 

wij u ook in 2022 graag op de hoogte via onze webinars. 

 

• Webinar AI in de zorg (16-02-2021) 

• Webinar Fashion & Law deel 1 (04-03-2021) 

• Webinar beschermingsmogelijkheden van AI 

(16-03-2021) 

• Webinar NDA, secrecy and cooperation (15-04-

2021) 

• Webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en 

contractering in de zorg (20-04-2021) 

• Webinar legal voor AI startups/scale-ups (06-05-

2021) 

• Webinar Actualiteiten Arbeidsrecht (18-05-2021) 

• Webinar 'De adviseur in de echtscheiding' (10-

06-2021) 

• Webinar Fashion & Law deel 2 (17-06-2021) 

• Webinar Actualiteiten Arbeidsrecht deel 2 (16-

11-2021) 

• Webinar Huisvesting Arbeidsmigranten (02-12-

2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiële tegemoetkoming voor 
juridisch advies 
 

Heb jij een MKB bedrijf dat activiteiten naar/in het 

buitenland wil uitbreiden en heb je daarbij juridisch advies 

nodig, dan kun je zelfs dit jaar nog gebruik maken van 

een financiële tegemoetkoming. Laat geen geld liggen! 

Lees verder. 

Events 
 

Webinar 18 januari 2022 15.00 - 15.30 uur  

FREE WEBINAR: 30% TAX RULE – TAX AND LABOUR 

LAW ISSUES 

 

In 30 minutes lawyer Marlies Hol from BG.Legal and tax 

adviser Sander Verbaarschot from Nelisca will explain the 

conditions, the procedure, the benefits and labor law 

issues of this 30% tax rule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you like to join, you can sign up. 

 

 

 

 

https://bg.legal/event/webinar-30-tax-rule-tax-and-labour-law-issues
https://bg.legal/succesvol-webinar-ai-in-de-zorg
https://bg.legal/succesvol-webinar-fashion-law-deel-1
https://bg.legal/succesvol-webinar-beschermingsmogelijkheden-van-ai
https://bg.legal/successful-webinar-nda-secrecy-and-cooperation
https://bg.legal/succesvol-webinar-praktijkvoorbeelden-van-ai-e-health-in-de-zorg
https://bg.legal/succesvol-webinar-praktijkvoorbeelden-van-ai-e-health-in-de-zorg
https://bg.legal/succesvol-webinar-legal-voor-ai-startups-scale-ups
https://bg.legal/succesvol-webinar-actualiteiten-arbeidsrecht
https://wij.legal/succesvol-webinar-de-adviseur-in-de-echtscheiding/
https://bg.legal/succesvol-webinar-fashion-law-deel-2
https://bg.legal/succesvol-webinar-actualiteiten-arbeidsrecht-deel-2
https://bg.legal/succesvol-webinar-huisvesting-arbeidsmigranten
https://bg.legal/financiele-tegemoetkoming-voor-juridisch-advies
https://bg.legal/event/webinar-30-tax-rule-tax-and-labour-law-issues

