
HET GROOTSTE VAKEVENEMENT VOOR 
SALARISADMINISTRATEURS EN HR-PROFESSIONALS

MEER INFO EN AANMELDEN OP RENDEMENTCO.NL/RSD
OP 7 LOCATIES VERSPREID DOOR HET LAND (OF VIA EEN LIVESTREAM)

ONDERWERPEN DIT JAAR:
 Actualiteiten loonheffingen en loonaangifte
 Actualiteiten arbeidsrecht en sociale zekerheid
 Actualiteiten pensioenen
 Actualiteiten in de salarisadministratie
 Actualiteiten zzp’ers en schijnzelfstandigen  

  In één dag 
op de hoogte van

   alle wijzigingen
per 1 januari 2023

ALLES 
OVER DE 
NIEUWE 
REGELS 
EN DE GEVOLGEN 
DAARVAN VOOR 
UW ORGANISATIE
HOORT U TIJDENS 
DE REGIONALE 
SALARISDAGEN
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De Regionale Salarisdagen 2022 worden georganiseerd door Rendement Uitgeverij BV

Postbus 27020, 3003 LA  Rotterdam    telefoon: (010) 224 80 05    e-mail: congressen@rendement.nl

MEER INFO EN AANMELDEN OP RENDEMENTCO.NL/RSD

ALTIJD ANTWOORD 
OP AL UW VRAGEN!
Tijdens de Regionale Salarisdagen kunnen 

de bezoekers al hun vragen over de 

onderwerpen die behandeld worden via 

Whatsapp of via de chatfunctie tijdens 

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 zeven locaties en 

tijdens de livestream gesteld zijn. U krijgt 

dus altijd antwoord op uw vragen.

 € 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

 € 645 livestream voor niet-abonnees
 € 545 livestream voor abonnees van Rendement
 € 465 livestream voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde

 organisatie

 € 65 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 afdeling Congressen 
& Opleidingen (congressen@rendement.nl) en informeer naar de 
mogelijkheden.

PRIJZEN

DE REGIONALE SALARISDAGEN 2022
DATA EN LOCATIES*:
17 november 2022 Amsterdam RAI in Amsterdam
22 november 2022 Deventer Schouwburg in Deventer
24 november 2022 Theater De Tamboer in Hoogeveen 
29 november 2022 Parkstad Limburg Theater in Heerlen
1 december 2022  Philips Stadion in Eindhoven
6 december 2022  De Doelen in Rotterdam 
8 december 2022 Beatrix Theater in Utrecht
8 december 2022 Livestream
Alle locaties zijn zowel per auto als per openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. 
MEER INFORMATIE: RENDEMENTCO.NL/RSD

*Alle data en locaties zijn onder voorbehoud. Als er vanwege de coronamaatregelen in 
november en/of december geen of slechts een beperkt aantal fysieke bijeenkomsten mogelijk 
zijn, zal uw deelname omgezet worden naar de livestream op 8 december. Uiteraard stellen wij 
u hiervan op de hoogte.

 In één dag op de hoogte van alle wijzigingen per 1 januari 2023
 Praktische presentaties door deskundige sprekers
 Meteen toepasbaar in uw dagelijkse werk
 Gratis whitepaper met antwoord op al uw vragen
 Gratis themadossier over Eigenrisicodragerschap ZW en WGA
 Keuze uit 7 locaties en data
 Ook via livestream te volgen en terug te zien

Genoeg redenen om te komen!

ALLES OVER DE NIEUWE REGELS EN DE GEVOLGEN
DAARVAN VOOR UW ORGANISATIE 
HOORT U TIJDENS DE REGIONALE SALARISDAGEN

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

Register Payroll 
Professional (RPP) 38 *

Register Salaris-
administrateur (RSa) 38 *

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

Dik van Leeuwerden
portfolio productowner Wet- & 

Regelgeving bij ADP Nederland BV
•

Dik van Leeuwerden treedt dit 
jaar alweer voor de vierde keer 
op als dagvoorzitter en spreker. 
In het eerste onderdeel neemt hij 
traditiegetrouw de actualiteiten op 
het gebied van de loonheffingen 
en de loonaangifte met u door. In 
zijn tweede onderdeel gaat hij in 
op de overige wijzigingen waar de 
salarisadministratie mee te maken 
krijgt. En dat zijn er weer heel wat.

Jo Weerts
specialist op het terrein van het 

arbeidsrecht en de sociale zekerheid 
bij JWinfotainment 

•
Ook Jo Weerts is uiteraard weer 
van de partij. Deze editie van de 
Regionale Salarisdagen praat hij 
u bij over alle wijzigingen op het 
gebied van het arbeidsrecht en de 
sociale zekerheid. In zijn tweede 
onderdeel neemt hij u mee door 
het stappenplan om te bepalen of 
een zzp’er een echte zzp’er of een 
schijnzelfstandige/werknemer is.

Frédérique Hoppers 
pensioenadvocaat 

bij Dirkzwager 
•

Dit jaar mag het onderwerp 
pensioenen natuurlijk niet 
ontbreken. Als het voorstel voor 
de Wet toekomst pensioenen door 
beide Kamers aangenomen wordt, 
staat de transitie naar het nieuwe 
pensioenstelsel per 1 januari 2023 
immers vast. Dit heeft voor alle 
pensioenregelingen aanzienlijke 
gevolgen, zowel aan de premiekant 
als aan de aansprakenkant. 
Frédérique vertelt u wat u allemaal 
te wachten staat.

De Regionale Salarisdagen zijn in de afgelopen 18 jaar

uitgegroeid tot het grootste vakevenement voor salaris-

administrateurs en HR-professionals. En dat is niet vreemd, want 

de kwaliteit van de informatie en de sprekers is al jarenlang 

onveranderd hoog. Genoeg redenen dus om u aan te melden 

voor de Regionale Salarisdagen. Niet alleen hoort u tijdens 

deze actualiteitencongressen alle maatregelen van Prinsjesdag, 

maar u wordt ook bijgepraat over alle andere wijzigingen in 

uw vakgebied die u moet weten en de gevolgen daarvan. Dat 

betekent dat alle nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 

2023 op het gebied van de loonheffingen, de loonaangifte, 

de sociale zekerheid, het arbeidsrecht, pensioenen, zzp’ers en 

schijnzelfstandigen behandeld wordt. Mis het niet en kom naar 

één van de zeven Regionale Salarisdagen of volg de livestream. 

Na afloop bent u er dan van verzekerd dat u alles weet wat u 

moet weten voor het uitoefenen van uw vak!

Wilt u de Regionale Salarisdagen liever op 

afstand bijwonen? Dan kunt u er ook voor 

kiezen om op 8 december de livestream 

te volgen. Bovendien zijn de opnames 

van de livestream voor alle bezoekers na 

afloop nog twee maanden beschikbaar 

om terug te kijken. 

Zieke werknemers zijn 

helaas aan de orde van de 

dag. Uw organisatie

draait dan op voor de loondoorbetaling 

en in een later stadium betaalt u ook op 

een of andere manier aan de uitkeringen 

mee, via de Werkhervattingskas of als 

eigenrisicodrager. Tweemaal per jaar 

heeft u de keuze om eigenrisicodrager 

te worden voor de Ziektewet (ZW) 

en de Werkhervatting Gedeeltelijk 

Arbeidsgeschikten (WGA). Maar wat 

houdt deze keuze in? In dit themadossier 

is het hele spectrum rond de Ziektewet 

en WGA overzichtelijk opgenomen. U 

heeft hiermee de kennis in huis om aan 

uw management uit te leggen hoe een 

goede afweging gemaakt kan worden 

over het eigenrisicodragerschap. En als 

hiertoe besloten wordt, weet u hoe uw 

organisatie de stap moet maken. Ook 

weet u wat de aandachtspunten zijn bij 

een eventuele teruggang van private 

verzekering naar UWV. 

   Ook via 
livestream te volgen

GRATIS 
THEMADOSSIER 
‘EIGENRISICO-
DRAGERSCHAP 
ZW EN WGA’

WIJ PRATEN U 
IN ÉÉN DAG 
HELEMAAL BIJ!
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PROGRAMMA 
REGIONALE SALARISDAGEN

MEER INFO EN AANMELDEN OP RENDEMENTCO.NL/RSD
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.

OP 7 LOCATIES VERSPREID DOOR HET LAND OF VIA EEN LIVESTREAM (ZIE ACHTERZIJDE FOLDER)

10.00 - 10.45 uur
Actualiteiten loonheffingen en 
loonaangifte 
door Dik van Leeuwerden, 
portfolio productowner Wet- & Regelgeving bij ADP Nederland

Traditiegetrouw nemen we eerst alle wijzigingen in de belastingtarieven 
en premiepercentages per 1 januari 2023 met u door. Daarna wordt er 

natuurlijk aandacht besteed aan alle overige wijzigingen van Prinsjesdag, zoals de 
aangekondigde verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding, het aanscherpen 
van de vuistregel voor het bepalen van het gebruikelijk loon van de directeur-
grootaandeelhouder, het versoberen van de 30%-regeling tot maximaal de 
‘Balkenendenorm’ en de afbouw van de algemene heffingskorting. Verder komen de 
wijzigingen in de loonaangifte aan de orde, want ook in 2023 worden er een aantal 
nieuwe rubrieken geïntroduceerd. Kortom, er is weer genoeg te vertellen.

10.45 - 11.30 uur
Actualiteiten zzp’ers 
en schijnzelfstandigen
door Jo Weerts, 
specialist arbeidsrecht en sociale zekerheid bij JWinfotainment

Op 1 januari 2021 waren er bijna 1,1 miljoen mensen voltijd werkzaam als 
zzp’er. Daarnaast zijn er ruim 300.000 mensen in deeltijd werkzaam als 

zzp’er. De vraag is echter of deze 1,4 miljoen mensen echt zzp’er zijn of gewoon 
werknemer. Terwijl de politiek zich beraadt op de adviezen van de Commissie 
Borstlap en de SER (beiden adviseren een strenger beleid), trekt de rechterlijke 
macht steeds vaker de conclusie dat er sprake is van werknemerschap. Onlangs heeft 
de Advocaat-Generaal aan de Hoge Raad geadviseerd dat de bezorgers van Deliveroo 
geen zzp’er zijn, maar werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. 
En dat heeft enorme gevolgen. Na de zomer komt het kabinet met een nadere 
uitwerking en een stappenplan, zodat opdrachtgevers en zzp’ers zich verder 
kunnen voorbereiden. Wat zijn de wettelijke regels rondom de beoordeling van 
werknemerschap? Wat zijn de gevolgen als de Hoge Raad het advies overneemt? 
Welke grote financiële risico’s loopt uw organisatie als u schijnzelfstandigen inhuurt? 
U krijgt antwoord op al deze vragen.

11.30 - 12.00 uur   Koffiepauze

12.00 - 12.45 uur
Actualiteiten Pensioenen
door Frédérique Hoppers, 
pensioenadvocaat bij Dirkzwager

Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het voorstel 
voor de Wet toekomst pensioenen, staat de transitie 

naar het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2023 vast. Dit 
heeft voor alle pensioenregelingen aanzienlijke gevolgen, zowel 
aan de premiekant als aan de aansprakenkant. Wat staat u te 
wachten, maar ook wat staat u te doen? Werkgevers met een 
verzekerde pensioenregeling moeten zelf in ieder geval nog de 
nodige keuzes maken over de inrichting van de pensioenregeling. 
Zo moeten werkgevers met een middelloonregeling over 
naar de beschikbare-premieregeling en werkgevers die al 
een beschikbare-premieregeling hebben, moeten de regeling 
aanpassen. Uiterlijk per 1 januari 2027 moet de overgang 
zijn gerealiseerd, maar uiterlijk per 1 oktober 2026 moet u al 
een zogenoemd transitieplan gereed hebben. Hierin moeten 
alle gemaakte keuzes terugkomen: de inhoud van de nieuwe 
pensioenregeling, de compensatie voor werknemers en of u wel 
of geen gebruik gaat maken van zogenoemd overgangsrecht. 
Vóór die tijd moet u dit al afgestemd hebben met de werknemers 
en de ondernemingsraad. Ook moet het transitieplan inzichtelijk 
maken wat de effecten van de nieuwe regeling zijn voor de 
verschillende leeftijdsgroepen binnen uw organisatie. Er is de 
komende jaren dus behoorlijk wat werk aan de winkel! 

12.45 - 13.30 uur   Lunch

13.30 - 14.00 uur   Luchtig intermezzo 

14.00 - 14.45 uur
Actualiteiten in 
de salarisadministratie
door Dik van Leeuwerden, 
portfolio productowner Wet- & Regelgeving bij ADP Nederland

Ook op het gebied van de salarisadministratie speelt er 
van alles. Zo heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid (SZW) in januari 2022 met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2020 bepaald dat een tijdelijke 

urenuitbreiding ook een tijdelijke wijziging van een bestaande 
arbeidsovereenkomst kan zijn. In dat geval kan voor 2020, 2021 
en 2022 ook de lage AWf-premie gelden, waardoor u misschien 
premie AWf terugkrijgt. De te veel betaalde premie AWf kunt 
u terugkrijgen door uw aangiften loonheffingen te corrigeren. 
Maar hoe moet u dan vanaf 2023 met tijdelijke urenuitbreidingen 
omgaan en wat voor invloed heeft dat op de premie AWf? 
Bovendien moet na twee jaar uitstel vanwege corona in 2022 
de AWf-premie worden herzien als u meer dan 30% meer 
uren verloond heeft dan contractueel overeengekomen. Hoe 
zat het ook al weer met die herzieningsregel? Tot slot moeten 
werkgevers vanaf 1 januari 2024 in meer situaties een nieuwe 
inkomstenverhouding (IKV) of een afzonderlijke IKV in de 
loonaangifte opnemen. Dit heeft grote gevolgen voor de manier 
waarop u de gegevens voor de loonaangifte in uw HR- en 
salarispakket vastlegt. Zorg er daarom voor dat u dit in 2023 goed 
in kaart brengt en de benodigde stappen zet om op 1 januari 
2024 alles op orde te hebben.

14.45 - 15.15 uur   Theepauze 

15.15 - 16.00 uur 
Actualiteiten arbeidsrecht 
en sociale zekerheid
door Jo Weerts, 
specialist arbeidsrecht en sociale zekerheid bij JWinfotainment

De nieuwe regels rondom arbeidsovereenkomsten die 
sinds 1 augustus 2022 gelden, zorgen ervoor dat 

werknemers recht hebben op meer informatie. De werkgever 
moet voldoen aan alle eisen die in het vernieuwde artikel 
7:655 Burgerlijk Wetboek genoemd zijn. De strengere eisen 
gelden voor nieuwe arbeidsovereenkomsten, maar ook 
voor bestaande arbeidsovereenkomsten als een werknemer 
erom vraagt. Ook geldt een nieuw deadline voor de 
informatievoorziening bij indiensttreding. Wij zetten alle 
verplichtingen voor u op een rij. Verder wordt tijdens dit 
onderdeel aandacht besteed aan de problemen en diverse 
praktijkvoorbeelden rondom het aanvullend geboorteverlof 
en betaald ouderschapsverlof. En uiteraard ontbreekt ook de 
actuele en relevante jurisprudentie niet.

16.00 uur   Afsluiting 


