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Arbeidsrecht en waarnemend 
curator faillissementen
Advocate Marieke Nicolai-Wallet informeert onder-
nemers over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). 
Sinds 1 mei 2008 is mr. Marieke Nicolai–Wallet als 
advocaat verbonden aan het Purmerendse advoca-

tenkantoor HNS advocaten aan de Herengracht. 
In dat jaar heeft zij samen met collega’s Steve van 
Haarlem en Ilse Sinnige HNS advocaten BV opgericht. 
Zij waren voorheen werkzaam bij Abma Scheurs 
Advocaten en Notarissen te Purmerend. De naam 
HNS advocaten staat voor de eerste letters van de 
achternamen van de oprichters: van  Haarlem, Nicolai 
en Sinnige. Inmiddels is het advocatenkantoor uitge-
breid met advocaat-medewerker mr. Laura Mulders 
en juridisch medewerker mr. Kees Kras. Arbeidsrecht 
en waarnemend curator faillissementen Marieke, 
die in Landsmeer woont, is gespecialiseerd in het 
arbeidsrecht en is ook regelmatig waarnemend 
curator in faillissementen.  Zij is lid van de Vereniging 
van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en 
de Vereniging Arbeidsrecht  Advocaten Amsterdam 
e.o. (VAAA) en rondde met succes de Post Acade-Secretariaat: 

Postbus 9, 1120 AA Landsmeer
Tel.: 088 220 2357
E-mail: info@bvl-landsmeer.nl 
www.bvl-landsmeer.nl 
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Tekst: Tiny Kuiper

Vrijdag 27 juni a.s. van 17.30 tot 19.30 uur 
Uw gastbedrijf: HNS Advocaten

Locatie: Het Dorpshuis
Calkoenstraat 27 in Landsmeer



Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

mische Leergang Arbeidsrecht (PALA) af. Marieke is 
dus een arbeidsrechtadvocaat in hart en nieren. Ook 
de afwisseling als waarnemend curator, waarin veel 
disciplines samenkomen, maakt dat haar baan altijd 
interessant en uitdagend is. De advocaten van HNS 
zijn daarnaast onder meer gespecialiseerd in onder-
nemingsrecht, insolventierecht, personen-en familie-
recht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. 

Presentatie over de Wet Werk en 
Zekerheid, het arbeidsrecht op de 
schop
Voorafgaand aan de business borrel van vrijdag 
27 juni 2014  geeft Marieke een presentatie over 
het wetsvoorstel Wet , Werk & Zekerheid (WWZ). 
Eerder deed ze dat al voor de PRO, de Purmerendse 
Ondernemersvereniging.  De reacties op het seminar 
waren zeer positief. Veel ondernemers waren zich niet 
bewust van de vele veranderingen die door de invoe-
ring van de wet in het arbeidsrecht zullen plaatsvin-
den en evenmin van de snelheid waarmee de wet in 

werking treedt. Marieke heeft ondernemers duidelijk 
gemaakt dat zij al met ingang van 1 januari 2015 te 
maken krijgen met de eerste wijzigingen. 

De wet is onder andere bedoeld om het arbeids-
recht sneller, goedkoper en overzichtelijker te maken. 
Marieke concludeert dat dit niet het geval is en zal 
tijdens het seminar verduidelijken waarom dit niet zo 
is. Gelukkig heeft de Vereniging Arbeidsrecht Advoca-
ten, waar zij tevens lid van is, al kanttekeningen 
geplaatst bij de in te voeren wet. Het ziet er naar uit 
dat deze adviezen in zoverre worden meegenomen 
dat er hoogstwaarschijnlijk een reparatiewet volgt. 
Dit kan echter niet voorkomen dat er op 1 januari 
2015 – nu de wet is goedgekeurd door de Eerste 
Kamer - al een aantal maatregelen van kracht zijn 
zoals: proeftijdbeding, concurrentiebeding, aanzeg-
plicht ontslag en loondoorbetalingsverplichting. Later 
zullen nog nadere maatregelen volgen. 

Wie is Marieke 
Marieke is getrouwd en heeft twee dochters van zeven 
en negen jaar. Naast partner zijn bij HNS advocaten 
dus een druk bezet leven. Toch zou zij het niet anders 
willen. Juist haar boeiende en dynamische baan levert 
haar energie op. Zoals Jochem Uytenhage recentelijk 
nog predikte, is het houden van de balans tussen 
werk en privé heel belangrijk om je goed te blijven 
voelen. De sociale contacten, waaronder natuurlijk 
de BVL-borrels, zorgen voor de nodige ontspanning. 
Voor meer informatie over de HNS advocatenpraktijk: 
www.hnsadvocaten.nl  

Binnenkort gaat het arbeidsrecht definitief ver- 
anderen. Het wetsvoorstel Werk & Zekerheid (de 
WWZ) is inmiddels aangenomen door de Tweede 
Kamer en de Eerste Kamer. 

Belangrijke wijzigingen zijn o.a.:
- Geen vrije keuze in ontslag via kantonrechter  
 of UWV, maar een voorgeschreven route.
- De bekende kantonrechtersformule verdwijnt.  
 Deze wordt vervangen door een transitie-
 vergoeding
-  De WW wijzigt op belangrijke punten
-  De bescherming van flexwerkers

hns advocaten stelt u graag op de hoogte van 
de ingrijpende wijzigingen. In een informatieve 
bijeenkomst zullen de consequenties voor uw 
organisatie worden besproken. Deze bijeen-
komst zal plaatsvinden voorafgaande aan de 
BVL businessborrel op vrijdag 27 juni 2014. 
Deze bijeenkomst is gratis voor BVL leden.

Tijdens de bijeenkomst bestaat uiteraard ruimte 
voor praktijkgerelateerde vragen.

Programma:
16.00 u  Ontvangst met koffie en thee
16.30 u  Gevolgen van het wetsvoorstel Werk  
              & Zekerheid voor uw organisatie
17.30 u  Aansluitend BVL businessborrel

Locatie:
Het Dorpshuis Landsmeer 
Calkoenstraat 27, Landsmeer

Inschrijven:
Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers, 
dus zorgt u ervoor dat u zich tijdig inschrijft! 
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 18 juni 2014.   
Inschrijven kan o.v.v. “WWZ” 
via: info@hnsadvocaten.nl of 
telefonisch via: 0299-480250.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Wist u dat... 
Wist u dat…’ is door de BVL in het leven geroe-
pen om leden in staat te stellen, om kosteloos 
andere leden op de hoogte te stellen van nieuw-
tjes, diensten en producten van hun bedrijf.
Via e-mail ontvangen leden eenmaal per 2 
maanden deze boodschap.
 
Verzend en aanleverdata ‘Wist u dat…’:

Vrijdag 23 mei was meervoudig Olympisch, 
wereld- en Europees kampioen Jochem Uytde-
haage te gast bij de BVL. In een volle zaal in het 
Dorpshuis boeide hij de aanwezigen met zijn 
verhaal ‘ElkeDagBeter’. Hij legde het verband 
tussen topsport en het bedrijfsleven en hoe in 
beide disciplines je, door een goede balans van 
je energiebronnen, tot betere prestaties kunt 
komen. Dit initiatief werd mogelijk gemaakt 
door de samenwerking van de BVL met het MKB.

Jochem Uytdehaage in het Dorpshuis

Namens het bestuur, een goede vakantie!

Seminar hns 
advocaten 
over de WWZ

Verzenddatum Aanleverdatum

20 augsutus 2014 13 augustus 2014

9 oktober 2014 2 oktober 2014

28 november 2014 21 november 2014

U kunt de input aanleveren op bvl-landsmeer.nl  

onder link ‘Hier uw input voor de Wist u dat...‘


