
U krijgt ook dit jaar weer het complete plaatje

Rendement organiseert voor de 13e keer: de Regionale Salarisdagen

Alles over de nieuwe wet- en regelgeving 
hoort u op de Regionale Salarisdagen

www.salar isdagen.nl

E In één dag op de hoogte van alle
 wijzigingen per 1 januari 2017
E Motiverende presentaties door
 deskundige sprekers
E Direct profijt in uw dagelijkse werk
E Keuze uit 8 locaties en data
E Netwerken met vakgenoten in een
 prettige sfeer

Zij passen de stukjes voor u in elkaar:

De topsprekers tijdens de Regionale Salarisdagen zijn 

Rien Vink, specialist op het gebied van de loon-

heffingen, Jo Weerts, specialist op het terrein van de 

sociale zekerheid en het arbeidsrecht en Jaap Harmsen, 

specialist op het gebied van pensioenen.

Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen € 100 korting 
Premium-abonees krijgen € 130 korting

Salarisadministrateurs en HR-professionals:

Ieder jaar proberen we de Regionale Salarisdagen nóg beter te

maken. In deze 13e editie introduceren we iets nieuws: méér 

interactie tussen publiek en sprekers. U kunt niet alleen volop 

vragen stellen aan de sprekers in de pauzes, maar ook tijdens het 

programma via Whatsapp of SMS. Alle vragen en de antwoorden 

daarop worden gebundeld in een whitepaper, die u in december 

per mail krijgt toegestuurd. Zo weet u zeker dat alle stukjes op 

hun plaats vallen en u niet met vragen blijft zitten!R
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Faxen gaat sneller: 010 - 243 90 28

Inschrijven kan ook op www.salarisdagen.nl

De Regionale Salarisdagen 2016 
worden georganiseerd door

Rendement Uitgeverij BV
Postbus 27020, 3003 LA  Rotterdam

telefoon: (010) 224 80 05, fax: (010) 243 90 28
e-mail: congressen@rendement.nl

www.salarisdagen.nl

Genoeg redenen om te komen!

• Register Financieel Management (RFM) van de  
Nederlandse Associatie voor Examinering   8

• Register Payroll Professional (RPP) van het Nirpa 40 *
• Register Salarisadministrateur (RSa) van het Nirpa 40 *

Alphen a/d Rijn 
op 8 november 2016 in Theater Castellum

Deventer 
op 10 november 2016 in de Deventer Schouwburg

Hoogeveen 
op 15 november 2016 in Theater De Tamboer

Amsterdam 
op 17 november 2016 in de Amsterdam RAI

Eindhoven 
op 22 november 2016 in het Evoluon

Maastricht
op 24 november 2016 in Grand Hotel de l‘Empereur

Rotterdam 
op 29 november 2016 in De Doelen

Utrecht 
op 1 december 2016 in het Beatrix Theater

Alle locaties zijn zowel per auto als per openbaar vervoer 
uitstekend bereikbaar.

Data en locaties

Nieuw dit jaar: unieke interactie

• Alle fiscale actualiteiten in  
de loonheffingen

• Wijzigingen in de sociale 
zekerheid en het arbeidsrecht

• Ontwikkelingen rondom 
pensioenen

• Alle andere wijzigingen per  
1 januari 2017!

Deelnemers aan 
de Regionale 
Salarisdagen kunnen 
in het kader
van permanente 
educatie de volgende 
punten opvoeren:

PE-
   punten

* Lezers van Salaris Rendement kunnen 
voor deze registers 20 extra punten 
opvoeren.



10.00 - 10.45 uur Actualiteiten Loonheffingen 
 door Rien Vink, 

 eigenaar van Rien Vink Loonheffingen

Natuurlijk praten wij u tijdens de Regionale Salarisdagen bij over 

het Belastingplan 2017 en alle gevolgen hiervan voor uw sala-

risadministratie. Hierbij worden ook alle bedragen en percentages 

die per 1 januari 2017 gaan gelden meegenomen. Verder be-

spreken we de wijzigingen rondom de auto van de zaak die in de 

Autobrief II zijn aangekondigd. Daarnaast is er aandacht voor het 

nieuwe lage-inkomensvoordeel, waar werkgevers vanaf 1 januari 

2017 recht op kunnen hebben voor werknemers die tussen 100% 

en 120% van het wettelijk minimumloon verdienen. Na afloop 

bent u op de hoogte van alle wijzigingen in de loonheffingen.

10.45 - 11.30 uur Actualiteiten Pensioenen 

 door Jaap Harmsen, 

 directeur/pensioenconsultant bij 

 Pensioen Perspectief

Pensioen is enorm in beweging. Er verandert veel. Zo is sinds 

1 januari de Wet algemeen pensioenfonds (APF) van kracht. Het 

APF is een interessant alternatief voor uitvoering van de pensioen-

regeling. Maar welke voor- en nadelen zijn eraan verbonden?  

Ook de beschikbare premieregelingen blijven zich ontwikkelen en 

verbeteren. Wat zijn de (on)mogelijkheden van de Wet verbeterde 

premieregeling? Wat zijn de effecten van ,alternatieve, premie-

staffels? Volgens het CBS leven mensen steeds langer en dit heeft 

gevolgen voor de AOW en de pensioenleeftijd. Flexibele uitstroom 

van werknemers is ook een hot item. Wanneer kan/mag/moet een 

werknemer met pensioen en welke (on)mogelijkheden tot flexibili-

sering zijn er? U krijgt antwoord op al deze vragen.

11.30 - 12.00 uur Koffiepauze

12.00 - 12.45 uur Actualiteiten Sociale zekerheid
 door Jo Weerts, specialist op het terrein

 van arbeidsrecht en sociale zekerheid 

 bij JWinfotainment

Op het gebied van de sociale zekerheid valt er ook weer genoeg 

te melden. Denk maar aan de geplande wijzigingen rondom de 

loondoorbetaling bij ziekte, de re-integratie tweede spoor en de 

vervroegde IVA-aanvraag. Ook gaan per 1 januari 2017 de nieuwe 

regels voor het eigen risico dragen voor de ZW/WGA in en wijzigt 

per 1 december 2016 het dagloonbesluit voor werknemers die 

door ziekte een lager dagloon kregen. Verder verandert er per 

1 januari 2017 hoogstwaarschijnlijk van alles in de Arbowet. Zo 

worden de rollen van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker 

versterkt en komen er minimumeisen voor het contract met de 

arbodienst. Tot slot is er aandacht voor de beleidsregels die de 

privacy van zieke werknemers moeten beschermen.

12.45 - 13.30 uur Lunch

13.30 - 14.00 uur Luchtig intermezzo

14.00 - 14.45 uur Actualiteiten Arbeidsrecht
 door Jo Weerts, specialist op het terrein

 van arbeidsrecht en sociale zekerheid 

 bij JWinfotainment

Het arbeidsrecht is constant in beweging. HR-professionals 

moeten daarom zorgen dat ze op de hoogte blijven van alle 

wijzigingen om dure juridische missers te voorkomen. Tijdens dit 

programmaonderdeel wordt u onder meer bijgepraat over de 

aanpassingen in de ketenregeling en hoort u hoe u een transi-

tievergoeding moet berekenen. Daarnaast vertellen wij u wat als 

gevolg van de Wet werk en zekerheid de haken en ogen zijn bij 

het inschakelen van oproepkrachten, uitzendkrachten of payrol-

lers. Ook komen de actualiteiten rondom de Participatiewet en 

de Wet Huis voor klokkenluiders aan de orde. En natuurlijk wordt 

ook de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van arbeidsrecht 

besproken.

14.45 - 15.15 uur Theepauze

15.15 - 16.00 uur Actualiteiten Wet DBA en 
 Werkkostenregeling
 door Rien Vink, 

 eigenaar van Rien Vink Loonheffingen

Per 1 mei is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door 

overeenkomsten in het kader van de Wet deregulering beoorde-

ling arbeidsrelaties. Er is echter een overgangsperiode tot 1 mei 

2017. Op die datum moet u echt alles op orde hebben, want 

vanaf dat moment zal de Belastingdienst handhavingsmaatrege-

len toepassen. U hoort wat u als opdrachtgever moet doen om 

te voorkomen dat u een verkapt dienstverband met een zzp´er 

aangaat. Ook wordt u bijgepraat over alle wijzigingen en be-

leidsmaatregelen van de Belastingdienst met betrekking tot de 

werkkostenregeling.

16.00 uur Afsluiting 
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Aanmelden kan ook via www.salarisdagen.nl

www.sa la r i sdagen.n l

P R O G R A M M A
Rendement’s Regionale Salarisdagen 2016

Dagvoorzitter: Rien Vink

Al uw vragen
in één dag 
beantwoord! 
Dit jaar vindt alweer de 13e editie 

van de Regionale Salarisdagen 

plaats. Tijdens dit grootste evene-

ment voor salarisadministrateurs 

en HR-professionals passeren alle 

nieuwe regels per 1 januari 2017 

op het gebied van de loonheffin-

gen, pensioenen, de sociale zekerheid en het arbeidsrecht 

de revue. Alle wijzigingen uit het Belastingplan en de 

Miljoenennota komen uitgebreid aan de orde. Ook wordt 

door de drie deskundige sprekers aandacht besteed aan 

de gevolgen van wetgeving die al is ingegaan. Er is volop 

gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. U kunt 

dit doen in de pauzes, maar ook tijdens het programma 

via Whatsapp of SMS. Alle vragen en de antwoorden daar-

op worden gebundeld in een whitepaper, die u in decem-

ber per mail krijgt toegestuurd. Kortom, er zijn voldoende 

redenen om te komen.

3 topsprekers

Rien Vink, specialist op het gebied van de loon-

heffingen. Rien is al sinds het begin als dagvoorzitter 

en spreker verbonden aan de Regionale Salarisdagen. 

Hij praat u helemaal bij over alle fiscale wijzigingen per 

1 januari 2017 op het gebied van de salarisadministratie. 

Hierbij besteedt hij ook uitgebreid aandacht aan de proble-

men die het vervallen van de VAR met zich meebrengt.

Jo Weerts, specialist op het terrein van de sociale zekerheid en 

het arbeidsrecht. Ook Jo is geen onbekende op de Regio-

nale Salarisdagen. Als geen ander is hij in staat om de 

ingewikkelde wet- en regelgeving op een luchtige 

manier voor het voetlicht te brengen. Hij brengt 

u volledig op de hoogte van alle veranderingen in 

het arbeidsrecht. Daarnaast bespreekt hij de ontwikke-

lingen in de sociale zekerheid. Natuurlijk wordt hierbij de 

actuele jurisprudentie niet vergeten.

Jaap Harmsen, directeur/pensioenconsultant bij Pensioen 

Perspectief. Jaap is als derde spreker een waardevolle aanvulling 

op Rien en Jo tijdens de Regionale Salarisdagen. Hij heeft al op 

diverse congressen van Rendement lezingen verzorgd over 

pensioenen. Met zijn enthousiasme weet hij dit lastige 

onderwerp op een boeiende manier te presenteren. In drie 

kwartier brengt hij u op de hoogte van alle ontwikke-

lingen rondom pensioenen. En zoals hij zelf zegt: “Het 

wordt nog leuk ook!”

*

*Het definitieve programma van de Regionale Salarisdagen kan afwijken als gevolg van belangrijke ontwikkelingen na het in druk gaan van deze folder. Op www.salarisdagen.nl vindt u het actuele programma.

I N S C H R I J F K A A R T

Naam organisatie

Naam 1e deeln.   m/v

E-mailadres

Naam 2e deeln.   m/v

E-mailadres

Naam 3e deeln.   m/v

E-mailadres

Naam 4e deeln.   m/v

E-mailadres

Postadres

Postcode Plaats

Telefoon

Datum Handtekening

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Betaling geschiedt voorafgaand aan het congres. Annuleren kan kosteloos 
tot vier weken voor aanvang van het congres. U kunt uw plaats altijd door een vervanger laten innemen. 
Kijk voor de complete algemene voorwaarden op www.rendement.nl/av.

Omdat ik abonnee ben van één van de Rendement-edities 
of Rendement.nl betaal ik slechts € 545 i.p.v. € 645!
Als Premium-abonnee betaal ik slechts € 515 i.p.v. € 645!
Ik ben geen abonnee en betaal € 645.
Ik neem ook ...... collega’s mee, die elk € 465 per persoon 
betalen! Elke vierde deelnemer van dezelfde 
organisatie betaalt maar € 95!

Alphen a/d Rijn  op 8 november 2016
Deventer  op 10 november 2016
Hoogeveen  op 15 november 2016
Amsterdam  op 17 november 2016
Eindhoven  op 22 november 2016
Maastricht  op 24 november 2016
Rotterdam  op 29 november 2016
Utrecht  op 1 december 2016

Ik schrijf mij nu in voor de 
Regionale Salarisdag in:

Iedere bezoeker ontvangt tijdens de Regionale Salaris-
dagen het gratis themadossier ‘Wet tegemoetkoming 
loondomein’. In dit dossier leest u 
alles over:
• het lage-inkomensvoordeel;
• premiekortingen;
• het loonkostenvoordeel  

(vanaf 1 januari 2018);
• de doelgroepverklaring.

Bovendien bevat het thema-
dossier veel rekenvoorbeelden 
en een stappenplan voor 
werkgevers.

GRATIS THEMADOSSIER


