
Nationaal 
Congres 
Salaris & 

Personeel

Profiteer van de 
combinatiekorting: 

In september 
naar het Nationaal 

Congres Salaris & Personeel, 
in november of december 

voor slechts € 255 naar de 
Regionale Salarisdagen.

Klik hier om 
u in te schrijven

Alle actualiteiten 
en praktische 

informatie voor 
HR-professionals 

en salaris-
administrateurs

Dinsdag 22 september 2020 – Beatrix Theater in Utrecht

Met dit jaar aandacht voor: 
M  Actualiteiten rondom het 

 coronanoodpakket

M  De mogelijkheden van 

 de WKR nog beter benutten

M  Alle fiscale regels rondom 

 zakelijke mobiliteit

M  De gevolgen van de pensioen-

 actualiteiten voor uw werk

M  Gelijke rechten bij werven 

 en belonen 

M  Overige actualiteiten 2020

Bekijk
het complete
programma

http://www.rendementco.nl/nsp
http://www.rendementco.nl/nsp


Nationaal 
Congres 
Salaris & 

Personeel
P r o g r a m m a

Alle actualiteiten en praktische informatie voor HR-professionals en salarisadministrateurs

Gratis
themadossier 

Iedere bezoeker ontvangt 
tijdens het congres het 

gratis themadossier over 
de auto en de fiets van de 

zaak. De vele regels rondom 
het privégebruik van de auto 

en de fiets brengen de nodige 
administratieve rompslomp met 

zich. Bovendien zijn de afgelopen 
jaren de bijtellingspercentages voor 

het privégebruik zeer regelmatig 
veranderd. Dit 

dossier loodst u 
door het woud van 

de fiscale regels 
rondom de 

(bestel)auto en de 
fiets van de zaak. 

Coronacrisis 
heeft grote gevolgen 
voor werkgever én 
werknemer

Dinsdag 22 september 2020, Beatrix Theater in Utrecht Dagvoorzitter: Jo Weerts

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor veel organisaties. 

Gelukkig heeft de overheid allerlei steunmaatregelen in het 

leven geroepen om het bedrijfsleven financieel te helpen, 

maar deze maatregelen zullen voor veel organisaties 

niet toereikend zijn. Gedwongen ontslagen wegens 

bedrijfseconomische redenen zijn waarschijnlijk niet te 

vermijden. Ook voor de pensioenen van uw werknemers 

zal de economische recessie grote consequenties hebben. 

Tijdens het Nationaal Congres Salaris & Personeel praten 

wij u bij over alle actualiteiten. Maar natuurlijk is er ook 

aandacht voor andere onderwerpen. Zo kan uw organisatie 

bijvoorbeeld veel geld besparen als de mogelijkheden van 

de werkkostenregeling (WKR) optimaal benut worden. 

Daarnaast is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) inmiddels 

grotendeels ingegaan en die levert in de praktijk ook weer de 

nodige vragen op. Verder hebben de wijzigingen rondom de 

zakelijke mobiliteit gevolgen voor uw werk. Tot slot besteden 

we aandacht aan de gelijke rechten rondom werven en 

belonen. Kortom, na afloop van het Nationaal Congres 

Salaris & Personeel bent u weer helemaal op de hoogte 

van alles wat u moet weten om uw werk goed te kunnen 

uitoefenen.

Het Nationaal Congres Salaris & 
Personeel is onmisbaar voor:
M Hoofden salarisadministratie
M Salarisadministrateurs
M HR-managers
M Hoofden personeelszaken
M Medewerkers personeelszaken
M Directeuren en managers
M Hoofden en medewerkers financiële 

administratie
M Medewerkers boekhoud- en 

administratiekantoren

Combinatiekorting
Komt u in september naar het Nationaal 
Congres Salaris & Personeel? Dan kunt u 
in november of december voordelig naar 
de Regionale Salarisdagen. Profiteer van 
een enorme combinatiekorting en betaal 
slechts € 255 voor de Regionale Salarisdag 
van uw keuze.

Inschrijven kan hier.
De prijzen vindt u hier.

9.30 – 10.00 uur Ontvangst

10.00 –10.45 uur De mogelijkheden van de WKR  
 nog beter benutten

door Roelof van Marrum, specialist werkgeverszaken bij Operius
De werkkostenregeling (WKR) is al sinds 2015 verplicht, maar in de praktijk roept de 
regeling nog steeds heel veel vragen op. Er worden dan ook veel fouten gemaakt. De 
controle op het juist toepassen van de WKR neemt in de tussentijd steeds verder toe. 
Daarnaast is per 1 januari voor veel organisaties de vrije ruimte flink verhoogd en 
krijgen werkgevers straks langer de tijd voor hun aangifte. Zorg dat u alle regels goed 
kent om forse naheffingsaanslagen te voorkomen. Verder biedt de WKR mogelijkheden 
om extraatjes aan uw werknemers te geven en tegelijkertijd de werkgeverslasten te 
verlagen. En dat is juist nu erg belangrijk. Wij vertellen u hoe u de WKR optimaal benut.

10.45 – 11.30 uur Actualiteiten rondom het  
 coronanoodpakket

door Jo Weerts, specialist arbeidsrecht bij JWinfotainment
Op 29 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de NOW-regeling – met aangepaste 
voorwaarden – met 4 maanden wordt verlengd tot eind september 2020. Binnen 24 
weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet u vaststelling 
van de subsidie aanvragen. Overigens kan de werkgever pas vanaf 7 oktober vaststelling 
aanvragen. Hierbij is een accountantsverklaring vereist als het voorschot hoger is dan 
€ 100.000 (definitieve vaststelling hoger is dan € 125.000). De eindafrekening kan 
hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. Wat zijn de gevolgen 
van verlaging van de loonsom of bedrijfseconomisch ontslag? Welke gegevens worden 
door UWV openbaar gemaakt? U hoort van ons wat er allemaal bij de definitieve 
aanvraag komt kijken.
   
11.30 –12.00 uur Koffiepauze

12.00 – 12.45 uur Alle (fiscale) regels rondom 
 zakelijke mobiliteit

door Heleen Elbert, fiscaal jurist bij Elbert Fiscaal
De vele regels rondom alle mogelijke vormen van woon-werkverkeer en zakelijke reizen 
waren al ingewikkeld genoeg. Nu is daar ook de bijtelling voor de fiets van de zaak 
bijgekomen. Dit levert in de praktijk nog meer vragen op. Mag de werkgever zowel een 
auto als een fiets ter beschikking stellen aan een werknemer? Kunnen een fiets van de 
zaak en een reiskostenvergoeding samengaan? Is er ook een bijtelling voor de fiets als 
de werknemer deze niet privé gebruikt? U krijgt antwoord op alle vragen die u heeft 
over reiskostenvergoedingen en de auto en fiets van de zaak.

12.45 – 13.30 uur Lunchpauze

13.30 – 14.15 uur Gelijke rechten bij werven en belonen

door Nicola Jägers, collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens
Veel mensen hebben op het werk met discriminatie te maken, zowel bij de werving en 
selectie als in de uitoefening van een functie of bij ontslag. Soms zijn werkgevers er 
zich niet van bewust dat zij werknemers ongelijk behandelen, maar er zijn ook geval-
len waarin het heel duidelijk is. Aan de hand van een aantal stellingen nemen wij de 
regels rondom de gelijke behandeling van werknemers met u door. Na afloop weet u 
bijvoorbeeld wat er wel en niet in een vacaturetekst mag staan, of u social media mag 
raadplegen bij het selecteren van mogelijke kandidaten, wat u wel en niet mag vragen 
tijdens een sollicitatiegesprek, of een ongelijke beloning gerechtvaardigd is en wat de 
rol is van de OR als er sprake is van ongelijke behandeling.

14.15 – 15.00 uur De gevolgen van de  
 pensioenactualiteiten voor uw werk 

door Frédérique Hoppers, advocaat-partner bij Dirkzwager legal & tax
De gevolgen van het coronavirus zijn op de werkvloer goed voelbaar. Het werk loopt 
terug, terwijl veel vaste lasten voor de werkgever gewoon doorgaan. Wat gebeurt er 
als een werkgever niet meer in staat is om de pensioenpremies te betalen? Staat de 
dekking dan op het spel? En wat moet die werkgever dan vooral wel en niet richting 
pensioenuitvoerder doen? Is het daarnaast een optie om de pensioenregeling als 
gevolg van de problematiek te versoberen? Tegelijkertijd loopt het wetgevingsproces 
omtrent het pensioenakkoord onverminderd door. Maar wat betekenen de verwachte 
maatregelen nu concreet voor uw werk? Moet de pensioenregeling daadwerkelijk 
aangepast worden en gaat dat tot hogere of juist lagere kosten leiden? Kunnen werk-
nemers straks eerder stoppen met werken of minder werken, zonder dat u met fiscale 
sancties geconfronteerd wordt? Daarnaast kunnen de pensioengevolgen bij uitdienst-
treding beperkt worden met diverse varianten pensioenafspraken in vaststellings-
overeenkomsten. Daar wordt in de praktijk nog veel te weinig gebruik van gemaakt, 
terwijl dit – zeker in de huidige lastige tijd - vaak wel een goede oplossing voor zowel 
werkgever als werknemer biedt. Zorg dus dat u goed op de hoogte bent van wat er 
op pensioenterrein allemaal mogelijk is én wordt. U krijgt van ons alle handvatten 
aangereikt, inclusief tips en trucs.

15.00 – 15.30 uur Theepauze

15.30 –16.15 uur Overige actualiteiten 2020

door Jo Weerts, specialist arbeidsrecht bij JWinfotainment
Tijdens de coronacrisis heeft de overige wetgeving niet stilgestaan. Wat zijn de 
praktijkervaringen met de op 1 januari 2020 ingevoerde Wet arbeidsmarkt in balans 
(WAB)? Hoe vaak hebben rechters een arbeidsovereenkomst ontbonden op basis 
van de nieuwe cumulatiegrond? Wat zijn de consequenties van de nieuwe Regeling 
onwerkbaar weer? Wat betekent de wijziging in de loonbetalingsplicht voor u? Voor 
welke wettelijke regels gelden coulancebepalingen als gevolg van corona? Wat is 
de impact van het aanvullend geboorteverlof voor uw organisatie? Hoe werkt het 
declareren bij UWV en aan welke administratieve verplichtingen moet u als werkge-
ver voldoen? U krijgt antwoord op al deze vragen. Uiteraard wordt ook de actuele 
jurisprudentie behandeld

16.15 uur   Afsluitende borrel

Beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar
Alle veiligheidsmaatregelen vanwege het coronavirus 

hebben uiteraard ook gevolgen voor het Nationaal Congres 

Salaris & Personeel. Rendement Congressen & Opleidingen 

doet er samen met het Beatrix Theater en de Jaarbeurs in 

Utrecht alles aan om een bezoek aan het congres voor u 

veilig te laten verlopen. Hiervoor wordt een protocol opge-

steld, dat voorafgaand aan het congres aan alle bezoekers 

beschikbaar gesteld wordt. 

Geen risico
Hoe de situatie op 22 september zal zijn, is op dit moment 

nog onduidelijk. Vrijwel zeker is wél dat in ieder geval 

een afstand van 1,5 meter tussen de bezoekers in acht 

genomen moet worden. Dat betekent dat niet de volledige 

capaciteit van de zaal benut kan worden. Wacht daarom 

niet te lang met inschrijven om verzekerd te zijn van een 

bezoek aan het Nationaal Congres Salaris & Personeel. U 

loopt financieel geen enkel risico, want wij hebben onze 

algemene voorwaarden versoepeld. U kunt uw deelname 

namelijk te allen tijde kosteloos annuleren of doorschuiven 

naar volgend jaar. En mocht het congres in september – 

ondanks alle maatregelen – uiteindelijk toch niet door kun-

nen gaan, dan zullen wij u uiteraard een passend alternatief 

aanbieden.

http://www.rendementco.nl/rsd
http://www.rendementco.nl/nsp


Nationaal 
Congres 
Salaris & 

Personeel

Inschrijven via: rendementco.nl/nsp

Ook van 
Rendement:
opleidingen 
Personeel & Organisatie 
en opleidingen 
Salarisadministratie 
voor elk niveau
Kijk voor het gehele aanbod 
op rendementco.nl

Dinsdag 22 september 2020
Beatrix Theater in Utrecht

Rendement 
organiseert dit jaar 
voor de 11e keer 
het Nationaal Congres 
Salaris & Personeel:
M Actuele onderwerpen
M Deskundige sprekers
M Praktische tips en adviezen
M In één dag op de hoogte
M Korting voor abonnees

Kijk voor meer informatie 
over studiepunten op 
rendementco.nl/nsp

F0620WebNCSP

Prijzen Nationaal Congres Salaris & Personeel
M € 655 voor niet-abonnees 

M € 555 voor abonnees van Rendement 

M € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde organisatie

M € 95 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie

Wilt u met meer dan vier deelnemers komen, neem dan contact op met onze afdeling 
Congressen & Opleidingen (congressen@rendement.nl) en informeer naar de mogelijkheden. 
Inclusief: koffie/thee, uitgebreide lunch, borrel en congresmateriaal
Exclusief: BTW, reis- en parkeerkosten

M 10 november 2020 Alphen a/d Rijn Theater Castellum

M 12 november 2020 Deventer Deventer Schouwburg

M 17 november 2020  Hoogeveen Theater De Tamboer

M 19 november 2020 Amsterdam Amsterdam RAI (Forum-zaal)

M 24 november 2020 Maastricht Grand Hotel l’Empereur

M 26 november 2020 Eindhoven Evoluon

M 1 december 2020 Rotterdam De Doelen (Willem Burger-zaal)

M 3 december 2020 Utrecht Beatrix Theater 

Meer info vindt u op rendementco.nl/rsd

Met korting naar 
de Regionale Salarisdagen!

Opleiding van Rendement: actueel, professioneel en praktijkgericht

€100 korting 
voor abonnees 
van Rendement

Opleidingen 
Salaris-

administratie
� 

Van opstaptraining tot erkend diploma

Rendement biedt 
opleidingen 
salarisadministratie
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

� Opstap Salarisadministratie 

� Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®) 

� Update Salarisadministratie

� Vakopleiding Payroll Services (VPS®) 

� WKR in de praktijk  

www.rendementco.nl

Opleiding van Rendement: actueel, professioneel en praktijkgericht

€100 korting 
voor abonnees 
van Rendement

Opleidingen 
Personeel &
Organisatie

� 
Van opstaptraining tot erkend diploma

Rendement biedt 
opleidingen Personeel & 
Organisatie
voor elk niveau:

� Actualiteiten Privacywetgeving voor 
werkgevers (AVG)

� Ambtenaar en arbeidsovereenkomst 
(Wnra)

� Disfunctioneren en wangedrag
� Levensfasebewust personeelsbeleid
� Medewerker Personeelszaken (MPZ®)
� Nemas® HRM 
� Opstap Personeelszaken
� Participatiewet en Quotumregeling
� Pensioenen
� Praktijkopleiding Arbeidsrecht
� Praktijkopleiding Sociale Verzekeringen
� Update Personeelszaken
� Verlofregelingen en vakantiewetgeving
� Werken met fl exwerkers (WAB)

www.rendementco.nl

Als u op 22 september het Nationaal Congres Salaris & 
Personeel bezoekt, kunt u in het najaar voor slechts € 255 
naar de Regionale Salarisdagen.

De Regionale Salarisdagen 
vinden dit jaar plaats op:

http://www.rendementco.nl/nsp
http://www.rendementco.nl
http://www.rendementco.nl/nsp
mailto:congressen%40rendement.nl?subject=
http://www.rendementco.nl/rsd

