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Salarisadministrateurs en HR-professionals opgelet!

Tijdens de Regionale Salarisdagen
maken we u wegwijs in
de nieuwe wet- en regelgeving
per 1-1-2021
CORONA-

PROOF OP
EEN LOCATIE BIJ
U IN DE BUURT

Bekijk het complete programma AAA

Meld u snel aan via rendementco.nl/rsd
of klik hier

OF VIA
EEN LIVESTREAM
THUIS OF
OP KANTOOR

Programma

DE
KWALITEIT
IS ALS
VANOUDS

De Regionale Salarisdagen zullen dit jaar
anders verlopen dan voorgaande jaren.
Zo wordt er in verband met de verplichte
anderhalve meter afstand tussen de bezoekers
uitgeweken naar een aantal grotere locaties, omdat de capaciteit van
sommige zalen niet toereikend is om u als trouwe of nieuwe bezoeker
te kunnen verwelkomen. En natuurlijk zullen de logistiek en de catering
op de locaties ook anders zijn dan anders. Daarnaast bestaat dit jaar
de mogelijkheid om de Regionale Salarisdagen via een livestream te
volgen. De kwaliteit van de informatie is echter niet veranderd. Onze deskundige
sprekers brengen u ook dit jaar weer helemaal op de hoogte van de actualiteiten
per 1 januari op het gebied van de loonheffingen, het arbeidsrecht, pensioenen
en de sociale zekerheid. Natuurlijk komen alle wijzigingen naar aanleiding van
Prinsjesdag en de gevolgen van de coronacrisis uitgebreid aan de orde. Wilt u
het nieuwe jaar goed voorbereid beginnen, kom dan naar één van de
acht Regionale Salarisdagen of neem deel aan de livestream en
laat u in één dag helemaal bijpraten!

3

TOPSPREKERS
DIE U WEGWIJS
MAKEN

Dik van Leeuwerden,
portfolio product owner
Wet- & Regelgeving bij ADP
Nederland BV.
Dik van Leeuwerden heeft
vorig jaar met groot succes
het stokje als dagvoorzitter
en spreker overgenomen.
Ook dit jaar treedt hij
weer aan als dagvoorzitter
en neemt hij tijdens de
Regionale Salarisdagen
twee onderwerpen voor zijn
rekening. Allereerst neemt
hij de actualiteiten op het
gebied van de loonheffingen
met u door, waarin onder
meer alle wijzigingen naar
aanleiding van Prinsjesdag
behandeld worden.
Daarnaast vertelt hij wat de
gevolgen van de coronacrisis
zijn voor uw werk als
salarisadministrateur of
HR-professional.

Jo Weerts, specialist op het
terrein van het arbeidsrecht
en de sociale zekerheid.
Als vanouds praat Jo Weerts
u ook deze editie van de
Regionale Salarisdagen
weer bij over twee onderwerpen. Allereerst hoort
u alle wijzigingen op het
gebied van het arbeidsrecht,
waaronder de nieuwe
wetgeving rondom zzp’ers.
Verder neemt Jo op zijn bekende luchtige manier alle
wijzigingen op het gebied
van de sociale zekerheid
met u door, aangevuld met
nog een aantal andere
onderwerpen en relevante
jurisprudentie.

Jaap Harmsen, verbonden
als associate partner aan
Triple A Pensioen Perspectief.
Ook dit jaar is Jaap Harmsen
de derde spreker tijdens
de Regionale Salarisdagen.
Vorig jaar heeft Jaap het
pensioenakkoord al uitgelegd. Inmiddels is duidelijk
hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien. Dit
wijkt op essentiële punten
af van het pensioenakkoord. Bovendien is nu
ook duidelijk welke stappen
werkgevers de komende
jaren moeten nemen. Er zijn
dus genoeg redenen om
het onderdeel Actualiteiten
Pensioenen opnieuw op het
programma te zetten. Jaap
bewijst met zijn levendige
presentatie, waarin hij zorgt
voor een heldere uitleg, dat
pensioenen helemaal niet
ingewikkeld en saai zijn.

*
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CORONAPROOF OP
EEN LOCATIE BIJ
U IN DE BUURT

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

10.00 - 10.45 uur

Actualiteiten
Loonheffingen
door Dik van Leeuwerden,
portfolio product owner
Wet- & Regelgeving bij
ADP Nederland
Per 1 januari 2021 wijzigen veel belastingtarieven en
premiepercentages. In vogelvlucht nemen wij deze
wijzigingen met u door. Daarna schakelen we snel over op
alle overige wijzigingen van Prinsjesdag. Verder besteden we
aandacht aan het definitieve einde van de levensloopregeling.
Eind 2021 eindigt de overgangsregeling en worden alle
levenslooptegoeden uitgekeerd. De uitkering van deze
tegoeden loopt via de werkgever, dus daar moet u mee aan
de slag. Ook hoort u tijdens dit programmaonderdeel wat
parallelle inkomstenverhoudingen zijn en hoe u die in de
loonaangifte moet verwerken. Tot slot praten wij u bij over
de Brexit – die per 1 januari 2021 realiteit is – en wat dit
betekent voor uw werk.
10.45 - 11.30 uur

Actualiteiten
Pensioenen
door Jaap Harmsen, verbonden
als associate partner aan
Triple A Pensioen Perspectief
Begin juli heeft de FNV zich uitgesproken over het
pensioenakkoord en is de invoering van het nieuwe
pensioenstelsel in gang gezet. Het nieuwe pensioenstelsel
wijkt op essentiële punten af van het pensioenakkoord. Ook
is inmiddels duidelijk welke concrete stappen de komende
jaren van werkgevers gevraagd worden. Het kabinet wil het
wetsvoorstel begin 2021 indienen bij de Tweede Kamer, zodat
het per 2022 kan ingaan. De transitieperiode naar het nieuwe
pensioenstelsel ligt tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2026.
Maar ook per 1 januari 2021 wijzigen er al een aantal zaken.
Zo wordt per die datum de vertrekregeling ingevoerd en
wordt het verlofsparen uitgebreid. Ook wordt op 1 januari
2021 de ‘opname ineens’ in de wetgeving opgenomen. De
invoeringstermijn hiervan is één jaar. Vanaf 1 januari 2022
is het dus mogelijk om 10% van het pensioen ineens op te
nemen. U krijgt van ons een lijst met actiepunten, die u de
komende jaren moet uitvoeren.

11.30 - 12.00 uur

Koffiepauze

12.00 - 12.45 uur

Actualiteiten
Arbeidsrecht
door Jo Weerts, specialist
arbeidsrecht bij JWinfotainment
Ook op het gebied van het arbeidsrecht is er weer heel wat
gaande. Hoogstwaarschijnlijk maakt de Wet deregulering
beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op 1 januari 2021
plaats voor een webmodule voor zzp-overeenkomsten. Dat
betekent onder meer dat de huidige modelovereenkomsten
vervangen worden door een opdrachtgeversverklaring die
uit de webmodule rolt na het invullen van een vragenlijst.
Uit de eerste testresultaten blijkt dat minimaal 50% van
de zzp-relaties moet worden stopgezet of moet worden
omgezet in een dienstbetrekking. Er is dus nogal wat werk
aan de winkel. Het wetsvoorstel waarin een minimumtarief
voor zzp’ers en de mogelijkheid tot opt-out was opgenomen,
is inmiddels ingetrokken. Daarnaast worden tijdens dit
programmaonderdeel de actualiteiten in de Wet arbeidsmarkt
in balans (WAB) besproken. Zo is onlangs voor de eerste
keer ontslag verleend op basis van de zogenoemde i-grond.
Ten slotte besteden wij aandacht aan andere relevante
jurisprudentie en aan het vervallen van artikel 7:627 BW
(geen arbeid, geen loon), waardoor de bewijslast sinds
1 januari 2020 bij de werkgever ligt.
12.45 - 13.30 uur

Lunch

13.30 - 14.00 uur

Luchtig intermezzo

14.00 - 14.45 uur

Actualiteiten
Sociale zekerheid en
overige wetgeving
door Jo Weerts, specialist sociale
zekerheid bij JWinfotainment
Nu de coronacrisis ook voor economische problemen zorgt,
neemt ongetwijfeld het aantal ontslagaanvragen wegens
bedrijfseconomische omstandigheden toe. Wij vertellen
u aan welke eisen de ontslagaanvraag moet voldoen en
welke rol de Tijdelijke noodmaatrel overbrugging voor
behoud van werkgelegenheid (NOW) hierbij kan spelen.

Verder hoort u via welke procedure de afhandeling van de
NOW gaat plaatsvinden en op welke manier UWV met u zal
communiceren. Ook is er aandacht voor de veranderingen die
UWV heeft doorgevoerd met betrekking tot een ziekmelding
van een werknemer met een no-riskpolis. Tot slot komen
er nog een aantal andere onderwerpen aan bod, zoals de
taakverdeling tussen verzekeringsarts en bedrijfsarts en de
arbeidsomstandigheden bij thuiswerken of het werken op
kantoor in de periode dat er nog geen vaccin is tegen het
coronavirus.
14.45 - 15.15 uur

Theepauze

15.15 - 16.00 uur

De gevolgen van de
coronacrisis voor de
salarisadministratie
en HR
door Dik van Leeuwerden,
portfolio product owner
Wet- & Regelgeving bij
ADP Nederland
De coronacrisis laat dit jaar overal zijn sporen na. Ook zijn
er behoorlijk wat gevolgen voor uw werk. Zo is in 2020
de herziening van de lage WW-premie opgeschort voor
alle branches. U hoeft dit jaar de lage WW-premie niet te
herzien bij overwerk. Maar in 2021 moet u hier wel weer
mee aan de slag. Wij zetten alle regels nog eens voor u
op een rij. Vanaf 7 oktober worden aan werkgevers die
gebruik hebben gemaakt van de Tijdelijke noodmaatregel
overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) de
eerste beschikkingen van UWV afgegeven. Het is belangrijk
om deze beschikking goed te controleren. U hoort van ons
waar u dan allemaal op moet letten. De coronacrisis heeft
ook gevolgen voor het verstrekken van reiskosten- en andere
kostenvergoedingen. Maar wat zijn de voorwaarden voor
het verstrekken van deze vergoedingen? Wat houden de
goedkeuringen van de staatssecretaris in? Is uitruil van de
eindejaarsuitkering wel of niet mogelijk? En hoe gaan we
verder in 2021? U krijgt antwoord op al deze vragen.
16.00 uur

Afsluiting
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U loopt geen enkel risico
Samen met alle locaties doen wij
er alles aan om een bezoek aan
de Regionale Salarisdagen voor u
veilig te laten verlopen. Hiervoor
wordt per locatie een protocol
opgesteld, dat voorafgaand aan
het congres aan alle bezoekers
beschikbaar gesteld wordt. In ieder
geval wordt er een afstand van
anderhalve meter tussen de bezoekers in acht genomen. Dat betekent
dat niet de volledige capaciteit van
de zaal benut kan worden. Wacht
daarom niet te lang met inschrijven! Ook financieel loopt u geen
enkel risico. U kunt tot een dag
voor het congres kosteloos annuleren of uw deelname doorschuiven
naar een andere datum en locatie.

OF VIA
EEN LIVESTREAM
THUIS OF
OP KANTOOR
Ook via
livestream te volgen
Wilt u de Regionale Salarisdagen liever op afstand bijwonen?
Dan kunt u ook kiezen voor een
livestream-verbinding. Via de
chatfunctie kunt u vragen stellen,
die door de sprekers of moderators
beantwoord worden.

E GRATIS F
THEMADOSSIER
VOOR ALLE
DEELNEMERS
(ZIE ACHTERZIJDE)

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

Gratis themadossier
Iedere deelnemer aan de Regionale
Salarisdagen ontvangt het gratis
themadossier over pensioen en
AOW. Ons pensioenstelsel staat
bekend als één van de beste van
de wereld. Maar onder andere
de rekenrente en het feit dat wij
steeds ouder worden hebben ertoe
geleid dat het pensioenstelsel flink
zal moeten worden aangepast.
In het pensioenakkoord zijn
daartoe een groot aantal punten
aangegeven. Dit themadossier
zorgt ervoor dat u een goede
basiskennis van pensioen krijgt,
waardoor u misschien ook sneller
kunt inspelen op de gevolgen van
het pensioenakkoord.

E GRATIS F
WHITEPAPER
MET ANTWOORD OP
UW VRAGEN

Antwoord op al uw
vragen!

De Regionale Salarisdagen 2020.
Genoeg redenen om te komen!
In één dag op de hoogte van
alle wijzigingen per 1 januari 2021
M
Praktische presentaties
door deskundige sprekers
M
Direct toepasbaar in uw dagelijkse werk
M
Whitepaper met antwoord op al uw vragen
M
Gratis themadossier over het vernieuwen
van de arbeidsvoorwaarden
M
Keuze uit 8 locaties en data*
M
Ook via livestream te volgen

Register Payroll
Professional (RPP)

38 *

Register
Salarisadministrateur (RSa)

38 *

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

ual

VOOR ALLE
DEELNEMERS

oe

E GRATIS F
THEMADOSSIER

rona
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Tijdens de Regionale Salarisdagen kunnen de bezoekers al hun
vragen over de onderwerpen die
behandeld worden via Whatsapp
of via de chatfunctie tijdens de
livestream aan de sprekers stellen.
Een aantal vragen wordt meteen
tijdens het congres beantwoord,
maar dat lukt uiteraard niet met
alle vragen. Daarom ontvangen
de bezoekers begin januari per
mail een whitepaper met daarin
de antwoorden op alle vragen die
op alle acht locaties en tijdens de
livestream gesteld zijn. U krijgt dus
altijd antwoord op uw vragen.

E € 655 voor niet-abonnees
E € 555 voor abonnees van Rendement
E € 475 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde organisatie
E € 95 voor de 4e deelnemer van dezelfde organisatie
E € 605 livestream voor niet-abonnees
E € 505 livestream voor abonnees van Rendement
E € 425 livestream voor de 2e en 3e deelnemer van
dezelfde organisatie
E € 45 livestream voor de 4e deelnemer van dezelfde
organisatie
Wilt u met meer dan vier personen de Regionale Salarisdagen bezoeken?
Neem dan contact op met de afdelingen Congressen & Opleidingen
(congressen@rendement.nl) en informeer naar de mogelijkheden.

*Data en locaties
Vanwege de coronamaatregelen
en de verplichte anderhalve meter
afstand tussen de bezoekers, is de
capaciteit van een aantal gebruikelijke locaties waar de Regionale
Salarisdagen de afgelopen jaren
hebben plaatsgevonden niet toereikend. Dit heeft tot gevolg dat wij
in sommige plaatsen genoodzaakt
zijn om uit te wijken naar andere
locaties. Kijk op de website voor de
definitieve data en locaties. Meer
informatie: rendementco.nl/rsd

De Regionale Salarisdagen 2020 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

Meld u snel aan via rendementco.nl/rsd
F0820RSD

