
Tot € 100 korting voor abonnees van Rendement

Salarisopleidingen

Een compleet aanbod

salarisopleidingen:

Van eendaagse opstapcursus

tot opleiding Compensation 

& Benefi ts Consultant (CBC®)

rendementco.nl/sal

Tot € 100 korting voor abonnees van Rendement

Personeelsopleidingen

Beginnend medewerker bij personeelszaken?
Of strategisch specialist op HR-gebied?

voor elk niveau

rendementco.nl/per

Nationaal Congres 
 Salaris & Personeel

Met dit jaar aandacht voor 
de volgende onderwerpen:  

 Nieuwe regels voor 
arbeidsovereenkomsten op komst

 Fiscale en arboregels voor 
de thuiswerkplek

 Veel voorkomende fouten 
in de loonaangifte voorkomen

 Omgang met werknemers 
met (financiële) problemen

 Werken over de grens

 Overige actualiteiten rondom 
salaris en personeel

Alle actualiteiten voor
        HR-professionals en 
salarisadministrateurs

Dinsdag 14 juni 2022 
in het Beatrix Theater (Jaarbeurs Utrecht) 
en via een livestreamverbinding
Dagvoorzitter Jo Weerts

Inschrijven via: 
rendementco.nl/nsp

Profiteer van de combinatiekorting! 

Kom in juni naar 
het Nationaal Congres
Salaris & Personeel en bezoek 
in november of december 
voor slechts € 265 
de Regionale Salarisdagen.

Nationaal
Congres 
Salaris & 
Personeel
Dinsdag 14 juni 2022 
in het Beatrix Theater 
(Jaarbeurs Utrecht) 
en via een
livestreamverbinding
Dagvoorzitter
Jo Weerts

Livestream
€ 645 voor niet-abonnees
€ 545 voor abonnees van Rendement
€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer 
 van dezelfde organisatie
€   65 voor de 4e deelnemer van 
 dezelfde organisatie

Inclusief: congresmateriaal, themadossier  
Exclusief: BTW 

Fysieke bijeenkomst
€ 675 voor niet-abonnees
€ 575 voor abonnees van Rendement
€ 495 voor de 2e en 3e deelnemer 
 van dezelfde organisatie
€   95 voor de 4e deelnemer van 
 dezelfde organisatie

Inclusief: koffie/thee, uitgebreide lunch, borrel 
congresmateriaal en themadossier
Exclusief: BTW, reis- en parkeerkosten

Wilt u met meer dan vier deelnemers aan het congres deelnemen, neem dan contact op met onze 
afdeling Congressen & Opleidingen (congressen@rendement.nl) en informeer naar de mogelijkheden.

Prijzen 
Nationaal Congres Salaris & Personeel

Met korting naar 
de Regionale 
Salarisdagen!

F22NCSP

Het Nationaal Congres 
Salaris & Personeel:

 Fysiek of via livestream

 Actuele onderwerpen

 Praktische tips en adviezen

 Deskundige sprekers

 Antwoord op al uw vragen

 Gratis themadossier over loon in natura en

     flexbel belonen

 Abonnees van Rendement krijgen € 100 korting

Als u op 14 juni het Nationaal Congres Salaris 
& Personeel bezoekt of via de livestream 
volgt, kunt u in het najaar voor slechts € 265 
naar de Regionale Salarisdagen. 
De Regionale Salarisdagen zijn op:
• 15 november 2022 in Eindhoven
• 17 november 2022 in Amsterdam
• 22 november 2022 in Deventer
• 24 november 2022 in Hoogeveen
• 29 november 2022 in Heerlen
• 6 december 2022 in Rotterdam
• 8 december 2022 in Utrecht
• of volg op 8 december 2022 de livestream

Rendement organiseert diverse opleidingen voor HR-professionals en salarisadministrateurs. 
Kijk voor het gehele aanbod op rendementco.nl.

Inschrijven via: 
rendementco.nl/nsp



* Het definitieve programma van het Nationaal Congres Salaris & Personeel kan afwijken als gevolg van belangrijke ontwikkelingen na het in druk gaan van deze folder. Op rendementco.nl/nsp vindt u het actuele programma.

13.30 – 14.15 uur Omgang met werknemers met (financiële)
 problemen

Privéproblemen kunnen een behoorlijke impact hebben op het functioneren van 
werknemers. Zo kan een sterfgeval of een echtscheiding er mentaal behoorlijk inhakken. 
Maar ook financiële problemen hebben zijn weerslag, zeker als de schulden zo hoog 
zijn opgelopen dat er loonbeslag op het salaris van de betreffende werknemer wordt 
gelegd. De salarisadministrateur moet dan een deel van het salaris overmaken aan de 
deurwaarder. Maar dat is nog niet alles. Een werknemer kan ook te kampen hebben met 
een verslaving, waardoor hij minder goed presteert. Hoe gaat u als werkgever met al deze 
problemen om? Niets doen is geen optie, want dat kan leiden tot verminderd functioneren, 
ziekteverzuim en belemmeringen bij re-integratie. Ook heeft u te maken met de privacy van 
de werknemer. Mag een leidinggevende bijvoorbeeld weten dat er een loonbeslag ligt of is 
deze informatie alleen voorbehouden aan de salarisadministratie? Wie mogen op de hoogte 
zijn van privéproblemen en verslavingen? U krijgt handvatten om met al deze vraagstukken 
om te gaan.

14.15 – 15.00 uur Werken over de grens

door Imke Bos, zelfstandig fiscalist loonheffingen
Door de coronacrisis heeft het tijd- en plaatsonafhankelijk werken een enorme vlucht 
genomen. Werkgevers kunnen hierdoor ineens met grensoverschrijdende arbeid 
geconfronteerd worden. Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat 
een werknemer verplicht tijdelijk thuis werkt en dat dit in een ander land is dan waar de 
werknemer normaal gesproken werkt. Denk bijvoorbeeld aan een Nederlandse werknemer 
die net over de grens in België woont en nu thuiswerkt, terwijl de normale werkplek in 
Nederland is. Geldt in dat geval de 183 dagen-regeling of zijn er andere gevolgen voor 
de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringen? En waarop moet u letten als een 
werknemer bijvoorbeeld een aantal maanden een vakantiehuis in het buitenland huurt 
om vanuit daar te werken? Daarnaast zijn er natuurlijk veel werkgevers die met expats 
werken en te maken hebben met de 30%-regeling. Wij nemen alle regels met betrekking tot 
grensoverschrijdende arbeid met u door.

15.00 – 15.20 uur  Pauze

15.20 – 16.05 uur Overige actualiteiten 

door Jo Weerts, specialist arbeidsrecht en sociale zekerheid bij JWinfotainment
Naast alle voornoemde onderwerpen zijn er nog meer actualiteiten die te maken hebben 
met personeel. Per 2 augustus 2022 wordt het betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Wij 
vertellen u wat de regeling precies inhoudt, hoe de aanvraagprocedure verloopt en wat 
de gevolgen zijn voor de loonaangifte. Verder is er inmiddels een nieuwe subsidieregeling 
voor scholing en ontwikkeling ingevoerd. Dit STAP-budget heeft de belastingaftrek voor 
studiekosten in de inkomstenbelasting vervangen. Ook is er per 1 januari 2022 het een en 
ander gewijzigd rondom uitzendkrachten. Zij krijgen eerder een vast contract en gaan al 
pensioen opbouwen als zij meer dan acht weken voor hetzelfde uitzendbureau werken. 
Daarnaast wordt de inlenersbeloning uitgebreid met eenmalige uitkeringen en heeft een 
uitzendkracht nu actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad als hij 18 maanden 
bij dezelfde inlener werkt. En natuurlijk praten wij u bij over de uitgewerkte plannen van het 
nieuwe kabinet en behandelen we actuele en relevante jurisprudentie.

10.00 – 10.10 uur  Opening

10.10 – 10.55 uur Veelvoorkomende fouten in de loonaangifte
 voorkomen

door Roelof van Marrum, specialist werkgeverszaken bij Operius 
Als salarisadministrateur weet u als geen ander dat het voeren van een goede 
salarisadministratie een hele klus is. De hoeveelheid regels waaraan u zich moet houden 
is fors en bovendien wijzigen die regels ook nog om de haverklap. Een fout is dus snel 
gemaakt. Zo moet u bijvoorbeeld een vaste kostenvergoeding goed onderbouwen in 
uw administratie, anders wordt deze vergoeding beschouwd als loon. Ook komt het vaak 
voor dat kosten dubbel vergoed worden, zowel via de vaste kostenvergoeding als via een 
declaratie van de werkelijke kosten. Wij zetten de fouten in de loonaangifte die het vaakst 
voorkomen voor u op een rij en geven uiteraard ook aan hoe u die fouten voorkomt en 
corrigeert. Dat scheelt een hoop ellende achteraf.

10.55 – 11.40 uur Nieuwe regels voor arbeidsovereenkomsten
 op komst

door Sanne van der Meulen, advocaat arbeidsrecht bij Hanze advocaat
Per 1 augustus 2022 gaan er nieuwe regels voor arbeidsovereenkomsten gelden. Een 
belangrijke wijziging betreft het studiekostenbeding. Studiekostenbedingen zijn vanaf 
1 augustus niet meer te gebruiken voor verplichte opleidingen op basis van de wet of 
de cao. Daarbij geldt géén overgangsrecht. Verder wordt het voor werkgevers minder 
makkelijk om nevenwerkzaamheden te verbieden. Een nevenwerkzaamhedenbeding blijft 
na 1 augustus 2022 toegestaan, maar de werkgever moet voortaan wel een goede reden 
hebben voor zo’n verbod. Werknemers die langer dan 26 weken in dienst zijn, krijgen 
de mogelijkheid om jaarlijks een verzoek te doen voor een vorm van arbeid met meer 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden. En werkgevers worden verplicht om werknemers bij 
indiensttreding van meer informatie te voorzien. Denk hierbij aan de vermelding of er 
sprake is van een voorspelbaar of onvoorspelbaar werkpatroon, de duur van de normale 
arbeidstijd en overwerk(vergoedingen). Wij nemen alle wijzigingen met betrekking tot 
arbeidsovereenkomsten en de gevolgen daarvan met u door. 

11.40 – 12.00 uur  Pauze

12.00 – 12.45 uur Alle fiscale en arboregels voor de
 thuiswerkplek

door Jo Weerts, specialist arbeidsrecht en sociale zekerheid bij JWinfotainment
Steeds meer werknemers werken één of meerdere dagen per week vanuit huis. Sinds 
1 januari 2022 mag er een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag gegeven worden. 
Maar deze vergoeding roept in de praktijk nogal wat vragen op. Vooral de samenloop van 
de thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding is vaak niet duidelijk. Verder geldt er 
sinds 1 januari 2022 geen gerichte vrijstelling meer voor niet verplichte arbovoorzieningen. 
Zo is bijvoorbeeld de gerichte vrijstelling vervallen voor een stoelmassage en een cursus 
stoppen met roken. Maar welke verplichte arbovoorzieningen zijn er dan nog wel? En 
wat zijn de arborichtlijnen voor de inrichting van de thuiswerkplek en welke fiscale regels 
gelden hiervoor? U krijgt antwoord op al deze vragen. Bovendien hoort u wat er allemaal in 
een thuiswerkovereenkomst opgenomen kan worden.

12.45 – 13.30 uur  Lunchpauze

Ook in 2022 
weer veel 
wijzigingen in 
uw vakgebied

Dagvoorzitter Jo Weerts

Dinsdag 14 juni 2022, Beatrix Theater in Utrecht en via een livestreamverbinding

PROGRAMMA
Nationaal Congres Salaris & Personeel 2022

*

Inschrijven op: 
rendementco.nl/nsp

Samen met het Beatrix Theater en de Jaarbeurs Utrecht doen 
wij er alles aan om uw bezoek aan het Nationaal Congres 
Salaris & Personeel veilig te laten verlopen. Dat betekent 
dat wij ons houden aan de richtlijnen van het RIVM en de 
overheid. Het congres wordt ook via een livestreamverbinding 
aangeboden. U kunt er tot het laatste moment voor 
kiezen om uw bezoek aan het congres om te zetten 
naar deelname aan de livestream.

GEEN RISICO 
DOOR LIVESTREAM

Op 1 januari 2022 zijn er veel zaken op het gebied van de 
salarisadministratie en personeelszaken gewijzigd. Denk 
bijvoorbeeld aan de invoering van de gericht vrijgestelde 
thuiswerkvergoeding – die in de praktijk de nodige vragen 
oproept – en het vervallen van de gerichte vrijstelling voor 
niet verplichte arbovoorzieningen. Ook zijn op 1 januari de 
nieuwe regels rondom uitzendkrachten ingegaan en is de 
stimuleringsregeling voor scholing en ontwikkeling (STAP-
budget) geïntroduceerd. Maar in de loop van 2022 staan er 
nog veel meer wijzigingen op stapel. Zo wijzigen op 
1 augustus een aantal regels rondom arbeidsovereenkom-
sten en wordt op 2 augustus het betaald ouderschapsverlof 
ingevoerd. 
Naast al deze wijzigingen moet u ook op de hoogte zijn van 
bestaande wetgeving, zoals de regels rondom het werken 
over de grens. Door het plaats- en tijdonafhankelijk werken 
krijgen steeds meer organisaties daarmee te maken. Een 
ander probleem vormt de loonaangifte. Al gebeurt het 
ongetwijfeld niet opzettelijk, er worden nog steeds veel 
fouten in de loonaangifte gemaakt. Deze fouten kunnen uw 
organisatie veel geld kosten. Het is dus belangrijk om deze 
onbedoelde fouten te voorkomen. Ook werknemers met 
privéproblemen kunnen een grote kostenpost vormen als 
zij door die problemen langdurig uitvallen. Met de juiste 
aanpak verkleint u het risico op verminderd functioneren of 
langdurig verzuim. 
Tijdens het Nationaal Congres Salaris & 
Personeel krijgt u over al deze 
onderwerpen veel informatie en 
praktische tips waarmee u meteen 
in uw organisatie aan 
de slag kunt.

Als vanwege de dan geldende corona-
maatregelen de fysieke bijeenkomst niet door 

kan gaan, zal het Nationaal Congres Salaris 
& Personeel volledig digitaal plaatsvinden. 

Uiteraard houden wij u van de ontwikkelingen 
op de hoogte.

Gratis themadossier
over de fiscale regels 
rondom loon in natura 
en flexibel belonen

Onder de werkkostenregeling wordt loon 
in natura op de waarde in het economisch 
verkeer gewaardeerd. Als er een (inkoop)factuur aanwezig is, 
moet u het loon in natura waarderen op die factuurwaarde 
(inclusief BTW). Voor bepaalde vormen van loon in natura 
is een vaste waardering van toepassing in de vorm van een 
normbedrag of een forfait. Voor de loonaangifte moet u dus 
precies weten hoe loon in natura gewaardeerd moet worden. 
Ook de regels rond flexibel belonen moet u natuurlijk kennen. 
Wat zijn de voor- en nadelen voor zowel werkgever als 

werknemer? Wat is het te besteden budget? 
Welke in te zetten bronnen en te 

ontvangen doelen zijn er? Op al deze 
vragen krijgt u antwoord in het gratis 

themadossier over loon in natura 
en flexibel belonen, dat iedere 

bezoeker van het Nationaal Congres 
Salaris & Personeel ontvangt.

Het Nationaal Congres 
Salaris & Personeel 
is bij uitstek geschikt voor:

 Hoofden salarisadministratie
  Salarisadministrateurs
  HR-managers
  Medewerkers personeelszaken
  Directeuren en managers
  Hoofden en medewerkers financiële

 administratie
  Medewerkers boekhoud- en 

 administratiekantoren


