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Onmisbaar voor 
iedereen die te maken 

heeft met de (financiële) 
administratie

Dinsdag 21 mei a.s.

Nationaal 
Congres

Administratie

In één dag op de hoogte 
van alle actualiteiten 

op het gebied van 
administratie en fiscale 

zaken

Post i l l ion Hotel  te Bunnik (Utrecht)

Dagvoorz i t te r :  Roe lo f  van  Mar rum

Congressen & Opleidingen

Congressen & Opleidingen r e n d e m e n t c o . n l / n c a

23 78 99 8 7678 000 
445 2 3 222 001 72 

23 78 99 8 7678 5500 6  

Met dit jaar aandacht voor:   J Gevolgen van de Brexit 
J Actualiteiten in de BTW J Actualiteiten in de loon-
heffingen J Alle fiscale en administratieve regels rondom 
mobiliteit van de zaak J Voor- en nadelen van verschillende 
afschrijvingsmethodieken J Wettelijke eisen rondom 
bewaarplicht en archivering J Actualiteiten in het  
betalingsverkeer

Dinsdag 21 mei a.s.

Nationaal 
Congres

Administratie
P o s t i l l i o n  H o t e l  t e  B u n n i k  ( U t r e c h t )

Prijzen

• € 655 voor  

niet-abonnees

• € 555 voor abonnees  

van één van de  

Rendement-edities of Rendement.nl

• € 525 voor Premium-abonnees

• € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van 

dezelfde organisatie

• € 95 voor elke 4e deelnemer van 

 dezelfde organisatie

Inclusief: koffie/thee, uitgebreide lunch, 

borrel, congresmateriaal

Exclusief: BTW, reis- en parkeerkosten

Schrijf u snel in via: 
rendementco.nl/nca

Rendement organiseert dit jaar 
voor de 17e keer 
het Nationaal Congres
Administratie:

• Actuele onderwerpen

• Deskundige sprekers

• Praktische tips en 

adviezen

• Antwoord op al uw 

vragen

• In één dag op de hoogte

• Gratis themadossier over 

crowdfunding

• Abonnees van één van 

de Rendement-edities of 

Rendement.nl krijgen  

€ 100 korting

• Premium-abonnees 

profiteren van maar 

liefst € 130 korting

Rendement organiseert 

diverse opleidingen 

voor financials, fiscalisten 

en salarisadministrateurs. 

Kijk voor het gehele aanbod 

op rendementco.nl.
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Een compleet aanbod

Fiscale
trainingen
van Rendement

� Bedrijfsopvolging DGA

� Bedrijfsopvolging IB-ondernemer

� Belastingcontrole

� BTW en BUA

� BTW en buitenland

� BTW in de administratie

� BTW in de non-profi tsector

� BTW in de praktijk

� BTW in de zorg

� Kansen en valkuilen in de 

bezwaarprocedure

� Successiewet

� Verdiepingsdag BTW-actualiteiten

� Vpb in de praktijk

€100 korting voor abonnees 
van Rendement of Rendement.nl

 €130 korting voor 
Premium-abonnees

Of meer 
weten over 

bedrijfs-
opvolging?

Helemaal 
op de hoogte

van de 
BTW-regels?

Congressen & Opleidingen
www.rendementco.n l
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 Salarisad
m

in
istratie

Rendement biedt 

opleidingen 
Salaris-
administratie
voor elk niveau 

� Aansluiting tussen HR en salarisadministratie 

� Aansprakelijkheid loonheffi ngen

� Basiskennis Loonadministratie (BKL®) 

� Compensation & Benefi ts Consultant (CBC®) 

� Excel voor salarisadministrateurs

� Grensoverschrijdend werken

� Inkomstenbelasting voor de 
 salarisadministrateur

� Loonbeslag

� Opstapcursus Salarisadministratie 

� Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®) 

� Updatecursus Salarisadministratie

� Vakopleiding Payroll Services (VPS®) 

� WKR in de praktijk  

€100 korting voor abonnees 
van Rendement of Rendement.nl

 €130 korting voor 
Premium-abonnees

Congressen & Opleidingen

www.rendementco.nl
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Congressen & Opleidingen

www.rendementco.n l

Rendement biedt 

Financiële 

opleidingen
voor elk niveau 

� Aansluiting tussen fi nanciële en

 salarisadministratie

� Actualiteiten Debiteurenbeheer

� Actualiteiten Financiële analyse

� Auto van de zaak

� Basiskennis Boekhouden (BKB®)

� Basiskennis Calculatie (BKC®)

� Bedrijfsadministratie (niveau 3, 4 en 5)

� Financieel Assistent

� Fraudebestrijding

� Krediet aanvragen

� Jaarafsluiting en controle grootboek

� Opstapcursus Financiële Administratie

� Praktijkdiploma Boekhouden (PDB®)

� SBR in de praktijk

� Werkkapitaalbeheer

€100 korting voor abonnees 

van Rendement of Rendement.nl

 €130 korting voor 

Premium-abonnees

..of als je 

nóg hogerop 
wilt 

komen.

Voor een 

goede start 
in je 

carrière...

F0219NCA
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9.30 – 10.00 uur Ontvangst

10.00 – 10.10 uur Opening
 door dagvoorzitter Roelof van Marrum

 
 10.10-10.55 uur Harde of zachte Brexit? Dat is de vraag!

De Brexit heeft grote gevolgen voor bedrijven die zaken doen met Groot-Brittannië. Zo zijn er behoorlijk wat 
fiscale consequenties, zowel voor de geharmoniseerde indirecte belastingen (BTW en invoerrechten) als voor de 
niet-geharmoniseerde directe belastingen (vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en loonbelasting). Daar-
naast worden EU-werknemers in Groot-Brittannië niet meer beschermd door het EU-recht en bestaat de kans 
dat zij daar niet meer legaal mogen wonen en werken. Het omgekeerde geldt ook voor Britse werknemers die in 
Nederland of andere EU-lidstaten werkzaam zijn. Kortom, de Brexit kan nogal wat impact op uw onderneming 
hebben. Inmiddels zijn er allerlei overgangsregelingen in de maak. Wij praten u bij over de laatste stand van 
zaken en wat u moet doen om uw bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen.

 10.55-11.40 uur Actualiteiten in de BTW

door Carola van Vilsteren, van Van Vilsteren BTW advies 
De ontwikkelingen op het gebied van de omzetbelasting staan niet stil. Zo is sinds 1 januari het lage BTW-tarief 
verhoogd van 6% naar 9%. Ook zijn op 1 januari de BTW-regels over digitale diensten in andere EU-landen 
gewijzigd en is er nieuwe BTW-wetgeving voor vouchers. Verder wordt de kleineondernemersregeling (KOR) voor 
ondernemingen die jaarlijks een klein bedrag aan BTW moeten afdragen per 1 januari 2020 vervangen door de 
Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van belasting (OVOB). En natuurlijk zal ook de Brexit grote 
gevolgen voor de BTW hebben. Er valt dus weer genoeg te vertellen.

11.40 – 12.10 uur  Koffiepauze

 12.10-13.10 uur      Subsessie 1      Maak uw keuze

1A: Actualiteiten in de loonheffingen
door Roelof van Marrum, 
specialist werkgeverszaken bij Operius 
De Wet arbeidsmarkt in balans, die naar alle waar-
schijnlijk op 1 januari 2020 van kracht wordt, heeft niet 
alleen grote gevolgen op arbeidsrechtelijk gebied. Ook 
de salarisadministratie zal als gevolg van deze wet met 
allerlei wijzigingen te maken krijgen. Er komt namelijk 
een WW-premiedifferentiatie die afhankelijk is van het 
soort contract dat een werknemer heeft. Daarnaast 
bepaalt de duur van het contract wat het loon is 
waarover de transitievergoeding berekend moet worden. 
Verder wordt het werken met payrollconstructies een 
stuk lastiger, omdat payrollers recht krijgen op dezelfde 
arbeidsvoorwaarden als mensen die bij de werkgever in 
dienst zijn. Wij zorgen ervoor dat u goed bent voorbereid 
op al deze wijzigingen.

1B: Voor- en nadelen van de 
verschillende afschrijvings-
methodieken

Als u een bedrijfsmiddel aanschaft, mag u niet alle 
kosten aftrekken in het jaar van aanschaf maar moet 
u hierop afschrijven. Er zijn verschillende soorten 
afschrijvingsmethodieken. Maar welke afschrijvingsme-
thodiek kiest u voor welk bedrijfsmiddelen? En kunt u 
die – nadat u een keuze heeft gemaakt – nog wijzigen? 
Wij zetten alle mogelijke afschrijvingsmethodieken 
naast elkaar, met alle voor- en nadelen en de eventuele 
uitzonderingen.

13.10 – 14.00 uur  Lunchpauze
 
 
 14.00-15.00 uur      Subsessie 2      Maak uw keuze

2A: Alle fiscale en administratieve 
regels rondom mobiliteit van 
de zaak

door Roelof van Marrum, 
specialist werkgeverszaken bij Operius 
De regels rondom het vergoeden van reiskosten voor 
zakelijke reizen en woon-werkverkeer, de auto en de 
fiets van de zaak zijn talrijk. Er gaat daarom in de 
praktijk veel mis. Vooral het zogenaamde ‘stapelen’ van 
reiskosten maakt het erg ingewikkeld. Denk hierbij aan 
een werknemer die het woon-werkverkeer met diverse 
voertuigen aflegt en daarnaast ook tijdens werktijd nog 
regelmatig zakelijke reizen maakt met het openbaar 
vervoer of met eigen vervoer. En natuurlijk moet u met 
het vergoeden van al deze kosten ook nog eens rekening 
houden met de werkkostenregeling. Kortom, u hoort wat 
er fiscaal allemaal mogelijk is en hoe u dit administratief 
moet verwerken.

2B: Wettelijke eisen rondom de 
bewaarplicht, archivering en 
vernietiging van gegevens

U bent wettelijk verplicht om allerlei gegevens een aan-
tal jaren te bewaren. Maar op grond van de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) mag u ook 
weer niet alles bewaren of kunnen er maximale bewaar-
termijnen gelden. Het is dus belangrijk dat u precies 
weet wat u wel en niet mag/moet bewaren. Gegevens 
waarvan de bewaartermijn verstreken is of die niet meer 
nodig zijn, moeten vernietigd worden. Ook het vernie-
tigen van gegevens is aan bepaalde eisen gebonden. 
Wij zorgen ervoor dat u alle eisen aan het bewaren en 
vernietigen van gegevens kent.

15.00-15.30 uur Pauze

 15.30-16.15 uur Actualiteiten in het betalingsverkeer 

door Roderick Kroon, partner bij Enigma Consulting
Dit jaar is de herziene betalingsrichtlijn PSD2 van kracht geworden. PSD2 maakt het mogelijk dat klanten aan 
bedrijven toegang geven tot hun betaalrekeningen. Ook heeft deze richtlijn gevolgen voor bedrijven die betalin-
gen ontvangen. Zo mag er inmiddels geen toeslag meer gevraagd worden als klanten met een creditcard of een 
betaalpas betalen. Bedrijven kunnen dankzij PSD2 kiezen uit meer verschillende leveranciers van betaaldiensten. 
Via een rekeninginformatiedienstverlener kunt u straks met toestemming van de klant relevante informatie 
ophalen (saldo, inkomen, bestedingen) en met behulp van mobiele apps kunnen alternatieven voor pinpas- en 
creditcardbetalingen ontwikkeld worden. Verder wordt aandacht besteed aan andere interessante ontwikkelin-
gen, zoals Instant Payments waarbij een overboeking binnen enkele seconden is bijgeschreven op de rekening 
van de ontvanger en het bieden van de juiste betaalmix voor uw credit management. Het betalingsverkeer blijft 
dus volop in ontwikkeling. Wij praten u helemaal bij.

16.15 uur Afsluitende borrel

*Het definitieve programma van het Nationaal Congres Administratie kan afwijken als gevolg van belangrijke 

ontwikkelingen na het in druk gaan van deze folder. Op rendementco.nl/nca vindt u het actuele programma.

Gratis 
themadossier
Iedere bezoeker ontvangt tijdens het congres het 

gratis themadossier over crowdfunding. Het valt 

tegenwoordig namelijk niet mee om krediet los te 

peuteren van de bank. Vandaar dat bedrijven zijn 

gaan zoeken naar alternatieve financieringsvormen. 

Crowdfunding heeft op dat vlak inmiddels haar nut 

bewezen. Ook u kunt via crowdfunding uw projecten 

onder de aandacht brengen van een groot publiek 

om financiering te waarborgen. Dit dossier biedt u 

inzicht in het proces en de stappen die u moet zetten 

om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. 

Dit jaar vindt alweer de 17e editie 

van het Nationaal Congres 

Administratie plaats. Na het suc-

ces van vorig jaar zijn er ook dit 

jaar weer drie plenaire sessies die 

voor iedereen interessant zijn en 

twee rondes met actuele of prak-

tijkgerichte subsessies. 

Kom daarom samen met een

collega naar het Nationaal 

Congres Administratie, zodat u 

tijdens de subsessies kunt opsplit-

sen en zo geen enkel onderwerp 

hoeft te missen. Bovendien is er 

volop gelegenheid om vragen te 

stellen aan de sprekers. U kunt 

dit doen tijdens de pauzes, maar 

ook tijdens het programma via 

Whatsapp. Na afloop van het 

congres bent u weer helemaal op 

de hoogte van de gevolgen van de 

Brexit en alle actualiteiten op het 

gebied van de BTW, de loonheffin-

gen en het betalingsverkeer. Ook 

kent u de voor- en nadelen van de 

verschillende afschrijvingsmetho-

dieken, alle fiscale en administra-

tieve regels rondom mobiliteit van 

de zaak en de wettelijke eisen met 

betrekking tot bewaarplicht en 

archivering.

Het Nationaal 
Congres 
Administratie is 
bij uitstek 
geschikt voor:
J  Controllers
J  Hoofden financiële 

administratie
J  Medewerkers financiële 

administratie
J  Medewerkers 

accountantskantoren
J  Medewerkers 

administratiekantoren
J  Medewerkers 

belastingadvieskantoren
J  (Financieel) directeuren
J  Ondernemers in het 

midden- en kleinbedrijf
J  Fiscaal adviseurs
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< Dagvoorzitter: Roelof van Marrum

dinsdag 21 mei 2019 in het Postillion Hotel te Bunnik (Utrecht)

Stel zelf een 
deel van het 
programma 
samen!

Congressen & Opleidingen

Definitief programma en inschrijven op: rendementco.nl/nca


