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Wie bedrijfssoftware maakt, moet verder kijken dan vandaag. Organisaties 
zijn gebaat bij stabiliteit. Daarom moet software nu al klaar zijn voor de 
veranderingen van morgen. Embracing change is ons motto: UNIT4 is 
continu bezig met veranderingen. Het resultaat voor onze klant is software 
vooruitgedacht. Want vooruitdenken is wat UNIT4 doet: software leveren 
die klaar is voor morgen. Dus altijd zal werken.

In tijden van snelle veranderingen beloven wij één ding: stabiliteit.
Want UNIT4 weet dat u niet alleen geïnteresseerd bent in ‘ground breaking 
solutions 3.0’. U wilt dat uw organisatie blijft draaien en groeien. Wij begrijpen 
dat. Om voorop te blijven moet ook de software snel en kosteneffectief aan te 
passen zijn aan de continu veranderende situatie van uw organisatie. Klanten van 
UNIT4 kunnen gerust zijn: met software die nu al klaar is voor morgen, verandert 
u gemakkelijk mee.

Aanpassen
Wijzigende wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen leiden er toe dat 
organisaties zich continu moeten aanpassen om concurrerend te kunnen blijven. 
Dit aanpassen staat meestal voor een hoop extra werk. De werkkostenregeling 
die de overheid momenteel doorvoert vormt hierop geen uitzondering.

Wegwijs
U moet beschikken over de juiste informatie om uw organisatie te kunnen 
sturen. Met UNIT4 Academy bieden we daarom kennistrainingen aan waarbij u 
wegwijs wordt gemaakt in de actuele stand van de vaak ingewikkelde wet- en 
regelgeving.

Heeft u vragen over nieuwe ontwikkelingen? Aarzel niet om contact met UNIT4 
te zoeken. Wij kunnen wat voor u betekenen en zijn klaar voor veranderingen!

Karel van der Heiden
Directeur UNIT4 HR Solutions BV

Voorwoord
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Voor een goed verloningsproces is 
naast adequate salarissoftware ook 
actuele kennis van wet- en regelgeving 
nodig. Dat leidt tot betere uitvoering 
ervan. Met UNIT4 Academy bieden we 
daarom kennistrainingen aan waarbij u 
wegwijs wordt gemaakt in de actuele 
stand van de vaak ingewikkelde wet- en 
regelgeving. 

In 2012 kunt u kiezen uit een reeks 
kennistrainingen van hele of halve dagen. 
De kennistrainingen zijn uniek, omdat zij 
enerzijds te maken hebben met de inhouding 
van loonheffingen en anderzijds met kennis 
van een specialisme zoals arbeidsrecht, 
btw, pensioen of internationaal recht. De 
combinatie van meerdere vakgebieden 
maakt immers ook de uitvoering vaak zo 
lastig! De trainers zijn specialisten op het 
onderwerp. U wordt getraind zodat u de wet- 
en regelgeving zo praktisch mogelijk kunt 
uitvoeren in uw organisatie.

Programma
Het programma van 2012 is samengesteld door 
mr. Liesbeth Meester, loonheffingenspecialist 
bij UNIT4 HR Solutions. Liesbeth heeft na haar 
studie ruim 10 jaar gewerkt als belasting-
adviseur bij PwC, met als specialisme loonhef-
fingen. Op basis van die praktijkervaring is het 
programma van UNIT4 Academy voor 2012 
tot stand gekomen. Het gaat om thema’s die 
meerdere vakgebieden raken met vaak veel 
impact op de organisatie. Vragen over of sug-
gesties voor het programma? Neem contact 
op met liesbeth.meester@unit4.com

Doelgroep
Doelgroep zijn naast de professionals op het 
terrein van payroll en HR, nadrukkelijk ook de 
professionals van de financiële administratie 
en leden van ondernemingsraden en, 
afhankelijk van het thema, bestuurders van 
personeelsverenigingen.

PE punten
Voor alle trainingsmodules krijgt u PE punten 
van NIRPA. Het aantal punten vindt u bij de 
trainingsbeschrijvingen vanaf pagina 6.

Groepsomvang
Voor optimale interactie met de trainers is de 
omvang van de groepen beperkt tot maximaal 
25 deelnemers. Wij hanteren een minimale 
groepsomvang van 10 deelnemers. Als 10 
werkdagen voorafgaand aan de trainingsdag 
blijkt dat er onvoldoende inschrijvingen zijn, 
dan zal de trainingsdag geannuleerd worden.

UNIT4 Academy
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Kosten
De kosten voor onze trainingen zijn 
transparant: u betaalt per deelnemer 
€ 75,- per uur exclusief btw. Daarbij is 
een (brood)maaltijd inbegrepen. Tot 10 
werkdagen voorafgaand aan de trainingsdag 
kunt u kosteloos annuleren. U mag altijd 
kosteloos een collega laten deelnemen als u 
onverhoopt toch verhinderd bent. Laat het 
ons dan s.v.p. uiterlijk 2 werkdagen voor de 
trainingsdag even weten via:  
aziza.chouay@unit4.com

Trainers
De trainers worden door UNIT4 ingehuurd; 
het zijn externe specialisten met veel 
ervaring. De biografieën van de trainers  
vindt u op pagina 18 tot en met 20.

Locatie
De kennistrainingen worden op diverse 
plaatsen in Nederland gegeven. Data, locaties 
en tijden vindt u bij de trainingsbeschrijvingen 
op pagina 6 tot en met 15 en bij de 
trainingsagenda op pagina 16 en 17.

Incompany
Alle themamodules kunnen ook in-company 
worden gegeven. Een in-company training 
wordt afgestemd op uw organisatie en is 
daarmee zeer effectief. Puur vanuit kosten-
overwegingen is een in-company training 
voor u interessant vanaf 5 deelnemers uit 
uw organisatie. Een offerte op maat kunt u 
vragen bij aziza.chouay@unit4.com.

Organisatie
De organisatie van UNIT4 Academy is in 
handen van Aziza Chouay. Voor vragen over 
data, locaties, tijdstippen of andere zaken 
van organisatorische aard kunt u contact 
opnemen met aziza.chouay@unit4.com

N.B. Overdracht van kennis over wet-  
en regelgeving staat centraal. De werking 
van (UNIT4) software komt niet aan de 
orde. Specifiek voor de werking van UNIT4 
software kunt u producttrainingen volgen. 
Kijk voor een overzicht op:
unit4.nl/customer-services/trainingen

Programma 2012
Graag nodigen wij u uit voor de 
inschrijving voor één of meer van de 
volgende themamodules:
1. Ontslagdag
2. Internationale arbeid in vogelvlucht 
3. Grensarbeidersdag 
4. Loonkostensubsidies
5. Inhuur van derden in vogelvlucht
6. Werkkostenregeling
7. Fiscale actualiteiten in de zorg
8. Onderbouwing vaste 

kostenvergoeding
9. (Bestel)auto van de zaak
10. Het Nieuwe Werken
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Ontslagdag
Het ontslag van een werknemer is vaak 
geen dagelijkse bezigheid voor uw bedrijf. 
Arbeidsrechtelijk is er veel te leren over wat (niet!) 
te doen in het geval van een dreigende ontslagzaak. 
Als het ontslag eenmaal geregeld is, volgt de 
eindafrekening. Ook daarover is veel te leren en 
daarbij is bovendien geld te besparen!  Om grip 
te krijgen op de betekenis van een (dreigende) 
ontslagzaak voor uw bedrijf is actuele kennis 
vereist.   

Zo blijft bij het kwijtschelden van een studieschuld vaak 
ten onrechte de inhouding en afdracht van loonheffingen 
achterwege. Een ontslagvergoeding aan een oudere 
werknemer kan uw onderneming een strafheffing van 
52% voor de loonheffingen opleveren. De vergoeding van 
advocaatkosten van de werknemer zijn bij toepassing van 
de werkkostenregeling niet zonder meer belastingvrij en 
zo zijn er uiteraard nog meer praktische zaken waarvoor 
u nét even wat meer kennis nodig heeft dan uit de 
vakbladen is te halen.

Wilt u in één dag weten welke maatregelen u moet 
nemen voor een goede ontslagzaak? Wat de praktische 
knelpunten zijn en hoe u daarmee om gaat? Neem deel 
aan de Kennistraining Ontslagdag.

Kennistraining
Ontslagdag

Duur: 6 uur

Kosten: € 450,- per deelnemer 
exclusief btw

Trainer: Antoine Roes en 
Marion Hagenaars

Trainingsdata en locaties
23 april KNVB Hotel, Zeist,  

13.00 - 21.00 uur

24 april Strijp-S, Eindhoven, 
09.30 - 17.30 uur

3 mei UNIT4, Hengelo,  
09.30 - 17.30 uur

8 mei Van Nelle Ontwerp-
fabriek, Rotterdam,  
13.00 - 21.00 uur

10 mei KNVB Hotel, Zeist,  
09.30 - 17.30 uur

Bij elke training is een (brood)-
maaltijd inbegrepen.

PE punten
Voor deze trainingsmodules krijgt  
u 90 Kennispunten van NIRPA.

Meer informatie? Kijk op www.unit4academy.nl of scan de QR-code voor de specifieke pagina.
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Internationale arbeid  
in vogelvlucht

Heeft u regelmatig te maken met werknemers die 
over de landsgrenzen werken? Dan heeft u ook 
vast ervaren dat er  grote gevolgen zijn voor uw 
salarisadministratie én voor uw arbeidskosten. 
De toepasselijke regelgeving is divers en wijzigt 
voortdurend.  Om grip te krijgen op de gevolgen 
van internationale arbeid is actuele kennis vereist.   

Of u een arbeidsovereenkomst aanpast, voor een 
(tijdelijke) uitzending naar het buitenland, heeft met veel 
aspecten te maken. Of u in Nederland loonheffingen moet 
inhouden hangt bijvoorbeeld af van de woonplaats van 
de werknemer. Onder woonplaats wordt dan verstaan de 
plaats waar zich ook het centrum bevindt van de sociale 
activiteiten van de werknemer. Meer dan één woonplaats 
is niet mogelijk in dit verband. De opbouw van sociale 
zekerheid en pensioen voor de betreffende werknemer, 
vindt niet per definitie in hetzelfde land plaats als waar 
de loonheffingen worden afgedragen. Soms moet de 
werknemer in twee (of meer) landen jaarlijks aangifte 
doen van zijn inkomsten. In Nederland geldt dan dat u 
daar niet zonder meer de kosten van mag betalen.

Om tot een praktische uitvoering te komen heeft u wel 
nét even wat meer kennis nodig dan uit de vakbladen is 
te halen.

Wilt u in één dag weten welke maatregelen u moet 
nemen voor een goede uitvoering van de regelgeving? 
Wat de praktische knelpunten zijn en hoe u daarmee om 
gaat? Neem deel aan de “Kennistraining Internationale 
arbeid in vogelvlucht”.

Kennistraining
internationale arbeid in 
vogelvlucht

Duur:  6 uur

Kosten:  € 450,- per deelnemer 
exclusief btw

Trainer:  Susanne Thomas en 
Arjen Hendriks

Trainingsdata en locaties
2 juli UNIT4, Hengelo,   
 09.30 - 17.30 uur

3 juli KNVB Hotel, Zeist,   
 13.00 - 21.00 uur

4 juli Strijp-S, Eindhoven,   
 13.00 - 21.00 uur

5 juli Van Nelle  
 Ontwerpfabriek,  
 Rotterdam,  
 09.30 - 17.30 uur

6 juli KNVB Hotel, Zeist,   
 09.30 - 17.30 uur

Bij elke training is een (brood)-
maaltijd inbegrepen.

PE punten
Voor deze trainingsmodules krijgt  
u 90 Kennispunten van NIRPA.

Meer informatie? Kijk op www.unit4academy.nl of scan de QR-code voor de specifieke pagina.
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Heeft u regelmatig te maken met werknemers 
die over de landsgrenzen van België en Duitsland 
werken? Dat heeft grote gevolgen voor uw 
salarisadministratie én voor de arbeidskosten 
van die werknemers. Om grip te krijgen op de 
gevolgen van werken over de grenzen van België 
en Duitsland is actuele kennis vereist.  Wanneer 
past u een arbeidsovereenkomst aan? Wie houdt 
loonheffingen in? Waar bouwt de werknemer 
rechten op voor zijn/haar sociale zekerheid en 
pensioen?  

Tijdens de bijeenkomst komen deze en andere 
onderwerpen aan de orde, waarbij in het bijzonder 
aandacht wordt besteed aan de situatie Nederland-België 
en Nederland-Duitsland. 

Wilt u in één dag weten welke maatregelen u moet 
nemen voor een goede uitvoering van de regelgeving, 
met name als het gaat om grensarbeid tussen Nederland, 
België en Duitsland? Wat de praktische knelpunten 
zijn en hoe u daarmee om gaat? Neem deel aan de 
“Kennistraining Grensarbeidersdag”.

Grensarbeidersdag

Kennistraining
Grensarbeidersdag

Duur:  6 uur

Kosten:  € 450,- per deelnemer 
exclusief btw

Trainer:  Susanne Thomas en 
Arjen Hendriks

Trainingsdata en locaties
27 augustus Van Nelle Ontwerp-

fabriek, Rotterdam, 
13.00 - 21.00 uur

28 augustus KNVB Hotel, Zeist, 
09.30 - 17.30 uur

29 augustus KNVB Hotel, Zeist, 
13.00 - 21.00 uur

30 augustus Strijp-S, Eindhoven, 
09.30 - 17.30 uur

31 augustus UNIT4, Hengelo, 
09.30 - 17.30 uur

Bij elke training is een (brood-
maaltijd inbegrepen.

PE punten
Voor deze trainingsmodules krijgt  
u 90 Kennispunten van NIRPA.

Meer informatie? Kijk op www.unit4academy.nl of scan de QR-code voor de specifieke pagina.
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Subsidies op loonkosten kunnen uw organisatie 
veel geld opleveren. Daarover is veel te leren! 
Om grip te krijgen op de mogelijkheden voor 
loonkostensubsidies voor uw organisatie is actuele 
kennis vereist.    

Of u in aanmerking komt voor subsidie op loonkosten 
hangt af van een aantal factoren. Wordt er binnen 
uw bedrijf bijvoorbeeld onderzoek gedaan, dan 
kunt u daarvoor subsidie krijgen in de vorm van een 
afdrachtvermindering loonbelasting. Het kunnen 
toepassen van deze subsidie ligt enerzijds eerder voor de 
hand dan u wellicht verwacht; anderzijds zijn er strikte 
administratieve voorwaarden waaraan u moet voldoen. 
Het financieel belang is groot, dus u doet er goed aan om 
te onderzoeken of u hiervoor in aanmerking komt.
Zo zijn er meer loonkostensubsidies waarvan u mogelijk 
niet direct paraat heeft dat u ze kunt toepassen. 
Uiteraard moet u scherp in beeld hebben wat de precieze 
voorwaarden zijn en of de benodigde inspanning in 
verhouding staat tot de opbrengst.

Om tot een praktische uitvoering binnen uw organisatie 
te komen heeft u nét even wat meer kennis nodig dan uit 
de vakbladen is te halen.

Wilt u in een halve dag weten welke maatregelen 
u moet nemen voor een goede uitvoering van de 
regelgeving? Wat de praktische knelpunten zijn en hoe 
u daarmee om gaat? Neem deel aan de “Kennistraining 
Loonkostensubsidies”.

Loonkostensubsidies

Kennistraining
Loonkostensubsidies

Duur:  3 uur

Kosten:  € 225,- per deelnemer 
exclusief btw

Trainer:  Antoine Roes

Trainingsdata en locaties
25 oktober KNVB Hotel, Zeist,  

12.30 - 17.00 uur en 
17.30 - 21.30 uur

30 oktober  Strijp-S, Eindhoven, 
08.30 - 13.30 uur en 
14.00 - 19.00 uur

1 november UNIT4, Hengelo,  
12.30 - 17.00 uur

Bij elke training is een (brood)-
maaltijd inbegrepen.

PE punten
Voor deze trainingsmodules krijgt  
u 45 Kennispunten van NIRPA.

Meer informatie? Kijk op www.unit4academy.nl of scan de QR-code voor de specifieke pagina.
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Bij de inhuur van ZZP’ers of uitzendkrachten krijgt 
een bedrijf te maken met veel regelgeving. De 
gevolgen voor de administratie én voor de kosten 
van het bedrijf zijn vaak niet goed in beeld. Om 
grip te krijgen op de uitvoering van de regelgeving 
is vooral actuele kennis van loonheffingen en btw 
vereist.  

Als u bijvoorbeeld werkt met een ZZP’er, dan vraagt u 
voor aanvang van de werkzaamheden de ZZP’er een 
geldige VAR te overleggen. Vervolgens gaat de ZZP’er 
aan het werk en is er, behalve de facturatie, geen 
administratief contactmoment meer. De ZZP’er doet 
intussen wellicht goede zaken en neemt zelf werknemers 
in dienst. Voldoet de door u gevraagde VAR dan 
nog? Of moet u inmiddels maatregelen nemen tegen 
inlenersaansprakelijkheid en een deel van de maandelijkse 
factuur op een g-rekening storten?

Zo zijn er uiteraard meer praktische zaken waarvoor u nét 
even wat meer kennis nodig heeft dan uit de vakbladen is 
te halen. 

Wilt u in één dag weten welke maatregelen u moet 
nemen voor een goede uitvoering van de regelgeving? 
Wat de praktische knelpunten zijn en hoe u daarmee om 
gaat? Neem deel aan de Kennistraining Inhuur van derden.

Inhuur van derden

Kennistraining
Inhuur van derden

Duur:  6 uur

Kosten:  € 450,- per deelnemer 
exclusief btw

Trainers:  Antoine Roes en 
Etienne Thijssen

Trainingsdata en locaties
26 maart  KNVB Hotel, Zeist,  

13.00 - 21.00 uur

27 maart KNVB Hotel, Zeist,  
09.30 - 17.30 uur

5 april UNIT4, Hengelo,  
09.30 - 17.30 uur

16 april Strijp-S, Eindhoven,  
09.30 - 17.30 uur

19 april KNVB Hotel, Zeist,  
13.00 - 21.00 uur

Bij elke training is een (brood)-
maaltijd inbegrepen.

PE punten
Voor deze trainingsmodules krijgt  
u 90 Kennispunten van NIRPA.

Meer informatie? Kijk op www.unit4academy.nl of scan de QR-code voor de specifieke pagina.
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De werkkostenregeling is binnen twee jaar 
verplicht voor elk bedrijf. Dit heeft grote gevolgen 
voor de administratie én voor de kosten van 
arbeidsvoorwaarden. Niet altijd in negatieve 
zin! Om grip te krijgen op de betekenis van de 
werkkostenregeling voor uw organisatie is actuele 
kennis vereist en dient u tijdig aan de slag te gaan. 
Zo komt u niet voor verrassingen te staan. 

Door de werkkostenregeling verandert er veel als 
het gaat om vergoedingen en extra’s. Moet u kiezen 
voor vergoedingen of voor ter beschikking stellen 
van middelen? Wat valt wel en wat valt niet onder 
werkkosten? Kent uw organisatie weinig secundaire 
arbeidsvoorwaarden dan betaalt u onder de oude 
regelgeving bijvoorbeeld loonbelasting over een 
kerstpakket. Bij toepassing van de werkkostenregeling 
zou dat wel eens buiten de belastingheffing kunnen 
blijven. Verder biedt de werkkostenregeling als voordeel, 
dat u niet langer op werknemerniveau hoeft bij te houden 
wat er precies is vergoed of verstrekt. Als u het totaal 
van de vergoedingen en verstrekkingen aan personeel 
maar in beeld krijgt (en houdt!). Zo zijn er nog veel meer 
praktische zaken waarvoor u nét even iets meer kennis 
nodig heeft dan uit de vakbladen is te halen. 

Wilt u in een halve dag weten wat de werkkostenregeling 
precies inhoudt, welke kansen en risico’s er zijn en wat de 
praktische knelpunten zijn en hoe u daarmee om gaat? 
Neem deel aan de Kennistraining Werkkostenregeling.

Werkkostenregeling 

Kennistraining
Werkkostenregeling 

Duur:  3 uur

Kosten:  € 225,- per deelnemer 
exclusief btw

Trainer:  Léone Bource

Trainingsdata en locaties
15 maart  UNIT4, Hengelo,  

08.30 - 13.30 uur en  
12.30 uur - 17.00 uur

28 maart  KNVB Hotel, Zeist,  
12.30 - 17.00 uur en  
17.30 - 21.30 uur

19 april UNIT4, Hengelo,  
08.30 - 13.30 uur en  
12.30 uur - 17.00 uur

26 juni  KNVB Hotel, Zeist,  
12.30 - 17.00 uur en  
17.30 - 21.30 uur

27 juni KNVB Hotel, Zeist,  
12.30 - 17.00 uur en  
17.30 - 21.30 uur

Bij elke training is een (brood)- 
maaltijd inbegrepen.

PE punten
Voor deze trainingsmodules krijgt  
u 45 Kennispunten van NIRPA.

Meer informatie? Kijk op www.unit4academy.nl of scan de QR-code voor de specifieke pagina.
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De fiscale regelgeving voor de gezondheidszorg is 
specifiek en wijzigt vaak. Dit heeft gevolgen voor 
de administratie maar zeker ook voor de kosten 
van de organisatie. Niet altijd in negatieve zin! 
Om grip te krijgen op de betekenis van de fiscale 
regelgeving voor gezondheidszorginstellingen is 
actuele kennis vereist. 

Specifiek voor de gezondheidszorg zijn de laatste jaren 
veel nieuwe fiscale regels geïntroduceerd. De verwachting 
is dat ook de vennootschapsbelasting een verplichting 
gaat worden voor de gezondheidszorg. Daarmee krijgt 
de gezondheidszorg dan met drie belastingmiddelen te 
maken. Loonbelasting, btw en vennootschapsbelasting. 
Zaak is om al deze terreinen te beheersen. Idealiter is er 
sprake van een convenant met de fiscus voor Horizontaal 
Toezicht.

Wilt u in één dag op de hoogte raken van àlle fiscale 
actualiteiten en wilt u bovendien te weten komen hoe 
uw organisatie voor Horizontaal Toezicht in aanmerking 
kan komen? Wat zijn praktische knelpunten en hoe gaat 
u daarmee om? Neem deel aan de “Kennistraining Fiscale 
actualiteiten in de gezondheidszorg”.

Fiscale actualiteiten in 
de gezondheidszorg

Kennistraining
Kennistraining Fiscale 
actualiteiten in de  
gezondheidszorg

Duur:  6 uur

Kosten:  € 450,- per deelnemer 
exclusief btw

Trainers:  Antoine Roes en 
Mike Raafs

Trainingsdata en locaties
27 september KNVB Hotel, Zeist, 

09.30 - 17.30 uur

2 oktober KNVB Hotel, Zeist, 
13.00 - 21.00 uur

9 oktober UNIT4, Hengelo,  
09.30 - 17.30 uur

15 oktober Van Nelle Ontwerp-
fabriek, Rotterdam,  
09.30 - 17.30 uur

18 oktober Strijp-S, Eindhoven, 
13.00 - 21.00 uur

Bij elke training is een (brood)-
maaltijd inbegrepen.

PE punten
Voor deze trainingsmodules krijgt  
u 90 Kennispunten van NIRPA.

Meer informatie? Kijk op www.unit4academy.nl of scan de QR-code voor de specifieke pagina.
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De betaling van een onbelaste vaste (maandelijkse) 
kostenvergoeding moet aan specifieke eisen 
voldoen. De werkkostenregeling verplicht u om 
de vaste kostenvergoeding te herzien voordat u 
overstapt. Wijzigingen in vergoedingen hebben 
impact op de arbeidsrechtelijke positie van de 
werknemer. Ook daarover is veel te leren! Om 
grip te krijgen op de betaling van een vaste 
kostenvergoeding is actuele kennis vereist.  

Niet alle kostensoorten mogen voorkomen in een vaste 
kostenvergoeding. Aan een werknemer met een auto 
van de zaak kunt u méér vergoeding geven dan aan 
een werknemer zonder auto van de zaak. Kosten die 
samenhangen met de auto van de zaak kunnen immers 
onderdeel uitmaken van een vaste kostenvergoeding; 
ook als het gaat om bijvoorbeeld kosten voor het wassen 
van de auto. Omdat de werknemers in verschillende 
functies vaak ook verschillende kostenpatronen hebben, 
is het zaak om een onderbouwingsonderzoek goed 
voor te bereiden en gestructureerd aan te pakken. 
Ingrijpen op bestaande vergoedingen kan niet zomaar, 
arbeidsrechtelijk kan er sprake zijn van verworven rechten 
die u niet zonder meer kunt verlagen. De omschrijving in 
uw arbeidsvoorwaarden is hierbij cruciaal.

Wilt u in één dag weten welke maatregelen u moet 
nemen voor een goede onderbouwing van een vaste 
kostenvergoeding? Wat de praktische knelpunten 
zijn en hoe u daarmee om gaat? Neem deel aan de 
“Kennistraining Onderbouwing vaste kostenvergoeding”.

Onderbouwing vaste  
kostenvergoeding

Kennistraining
Onderbouwing vaste 
kostenvergoeding

Duur:  6 uur

Kosten:  € 450,- per deelne-
mer exclusief btw

Trainers:  Antoine Roes en 
Marion Hagenaars

Trainingsdata en locaties
3 september UNIT4, Hengelo, 

09.30 - 17.30 uur

6 september Strijp-S, Eindhoven, 
09.30 - 17.30 uur

10 september KNVB Hotel, Zeist, 
13.00 - 21.00 uur

11 september KNVB Hotel, Zeist, 
09.30 - 17.30 uur

13 september Van Nelle  
Ontwerpfabriek,  
Rotterdam,  
13.00 - 21.00 uur

Bij elke training is een (brood)-
maaltijd inbegrepen.

PE punten
Voor deze trainingsmodules krijgt  
u 90 Kennispunten van NIRPA.

Meer informatie? Kijk op www.unit4academy.nl of scan de QR-code voor de specifieke pagina.
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De fiscale regelgeving rondom de auto van de zaak 
wijzigt doorlopend. Dit heeft gevolgen voor de 
administratie, maar zeker ook voor de kosten van 
uw organisatie. Om grip te houden op de betekenis 
van de fiscale regelgeving van de auto van de zaak 
voor uw organisatie is actuele kennis vereist.   

Zo gelden vanaf 1 juli 2011 nieuwe btw-regels 
voor het privégebruik van de auto van de zaak. 
Daarin is de koppeling met de regels voor de loon- 
en inkomstenbelasting losgelaten. Ook zijn de 
criteria voor toepassing van de lagere categorieën 
bijtellingspercentages aangepast, met een 
overgangsregeling voor de komende jaren. Wat zijn 
de verplichtingen voor u als werkgever? Welke kansen 
en risico’s zijn er op het gebied van btw? Is woon-
werkverkeer voor de btw zakelijk of privé? 

Zo zijn er uiteraard meer praktische zaken waarvoor u nét 
even wat meer kennis nodig heeft dan uit de vakbladen is 
te halen.

Tip: wilt u in één dag weten wat u moet doen op 
optimaal te kunnen profiteren van de regelgeving? Wat 
de praktische knelpunten zijn en hoe u daarmee om gaat? 
Neem deel aan de Kennistraining ‘(Bestel)auto van de 
zaak’.

(Bestel)auto van de zaak

Kennistraining
(Bestel)auto van de zaak

Duur:  4 uur

Kosten:  € 300,- per deelnemer 
exclusief btw

Trainers: Antoine Roes en 
Micha Soltysik

Trainingsdata en locaties
14 juni UNIT4, Hengelo,  

09.30 - 15.00 uur

25 juni KNVB Hotel, Zeist,  
09.30 - 15.00 uur

26 juni Strijp-S, Eindhoven,  
13.00 - 19.00 uur

28 juni Van Nelle Ontwerp-
fabriek, Rotterdam, 
09.30 - 15.00 uur

9 juli KNVB Hotel, Zeist,  
13.00 - 19.00 uur

Bij elke training is een (brood)-
maaltijd inbegrepen.

PE punten
Voor deze trainingsmodules krijgt  
u 60 Kennispunten van NIRPA.

Meer informatie? Kijk op www.unit4academy.nl of scan de QR-code voor de specifieke pagina.
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Vaak onbewust wordt Het Nieuwe Werken al 
ruimschoots toegepast in bedrijven. Dat geeft ook 
nieuwe dynamiek op arbeidsrechtelijk en fiscaal 
terrein. Daarover is veel te leren! Om grip te krijgen 
op de betekenis van Het Nieuwe Werken voor uw 
organisatie is actuele kennis vereist.    

Bij verdergaande flexibilisering van het werk is het 
belangrijk om met de werknemer goede afspraken te 
maken. Daarbij is het zaak om een aantal zaken schriftelijk 
vast te leggen, bijvoorbeeld over beschikbaarheid voor 
werk. Daarvoor is nodig dat u als werkgever een goed 
begrip heeft van uw zorgplicht. Wie belt wie in verband 
met de werkvoorraad van de werknemer? Ook is het 
nodig om te weten wat er mogelijk is aan fiscaal vrije 
vergoedingen en verstrekkingen aan de werknemer. 
Wie richt de eventuele werkplek thuis in en wie draagt 
daarvoor de kosten? 

Wilt u in een halve dag weten welke maatregelen u moet 
nemen voor het maken van nieuwe afspraken in het kader 
van Het Nieuwe Werken? Wat de praktische knelpunten 
zijn en hoe u daarmee om gaat? Neem deel aan de 
“Kennistraining Het Nieuwe Werken”.

Het Nieuwe Werken

Kennistraining
Het Nieuwe Werken

Duur:  4 uur

Kosten:  € 300,- per deelnemer  
exclusief btw

Trainers:  Marion Hagenaars en 
Antoine  Roes

Trainingsdata en locaties
13 november Strijp-S, Eindhoven, 

12.00 - 17.15 uur

20 november KNVB Hotel, Zeist, 
09.30 - 15.00 uur

22 november KNVB Hotel, Zeist, 
12.00 - 17.15 uur

26 november Van Nelle Ontwerp-
fabriek, Rotterdam, 
09.30 - 15.00 uur

6 december UNIT4, Hengelo,  
09.30 - 15.00 uur

Bij elke training is een (brood)-
maaltijd inbegrepen.

PE punten
Voor deze trainingsmodules krijgt  
u 60 Kennispunten van NIRPA.

Meer informatie? Kijk op www.unit4academy.nl of scan de QR-code voor de specifieke pagina.
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TRAININGSPROGRAMMA
Maart

 15  08.30  -  13.30 uur  Werkkostenregeling Hengelo
  12.30  -  17.00 uur  Werkkostenregeling Hengelo
 19 08.30  -  13.30 uur  Werkkostenregeling Hengelo
  12.30  -  17.00 uur  Werkkostenregeling Hengelo
 26  13.00  -  21.00 uur  Inhuur van derden Zeist
 27 09.30  -  17.30 uur  Inhuur van derden Zeist
 28  12.30  -  17.00 uur  Werkkostenregeling Zeist
  17.30  -  21.30 uur   
April

 5 09.30  -  17.30 uur  Inhuur van derden Hengelo
 16 09.30  -  17.30 uur  Inhuur van derden Eindhoven
 19 13.00  -  21.00 uur  Inhuur van derden Zeist
 23 13.00  -  21.00 uur Ontslagdag  Zeist 
 24 09.30  -  17.30 uur Ontslagdag  Eindhoven 
Mei

 3 09.30  -  17.30 uur Ontslagdag  Hengelo
 8 13.00  -  21.00 uur Ontslagdag  Rotterdam
 10 09.30  -  17.30 uur Ontslagdag  Zeist
Juni

 14 09.30  - 17.30 uur  (Bestel)auto van de zaak Hengelo
 25 09.30  -  17.30 uur  (Bestel)auto van de zaak Zeist 
 26 13.00  -  21.00 uur  (Bestel)auto van de zaak Eindhoven
 26  12.30  -  17.00 uur  Werkkostenregeling Zeist
  17.30  -  21.30 uur   
 27 12.30  -  17.00 uur  Werkkostenregeling Zeist
  17.30  -  21.30 uur   
 28 09.30  -  17.30 uur  (Bestel)auto van de zaak Rotterdam
Juli

 2 09.30  -  17.30 uur  Internationale arbeid Hengelo
 3 13.00  -  21.00 uur  Internationale arbeid Zeist
 4 13.00  -  21.00 uur  Internationale arbeid Eindhoven
 5 09.30  -  17.30 uur  Internationale arbeid Rotterdam
 6 09.30  -  17.30 uur  Internationale arbeid Zeist
 9 13.00  -  21.00 uur  (Bestel)auto van de zaak Zeist
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TRAININGSPROGRAMMA
Augustus

 27 13.00  -  21.00 uur  Grensarbeidersdag Rotterdam
 28 09.30  -  17.30 uur  Grensarbeidersdag Zeist
 29 13.00  -  21.00 uur  Grensarbeidersdag Zeist
 30 09.30  -  17.30 uur  Grensarbeidersdag Eindhoven
 31 09.30  -  17.30 uur  Grensarbeidersdag Hengelo
September

 3 09.30  -  17.30 uur  Onderbouwing vaste kostenvergoeding Hengelo
 6 09.30  -  17.30 uur Onderbouwing vaste kostenvergoeding Eindhoven
 10 13.00  -  21.00 uur  Onderbouwing vaste kostenvergoeding Zeist
 11 09.30  -  17.30 uur  Onderbouwing vaste kostenvergoeding Zeist
 13 13.00  -  21.00 uur  Onderbouwing vaste kostenvergoeding Rotterdam 
 27 09.30  -  17.30 uur  Fiscaliteit in de gezondheidszorg Zeist 
Oktober

 2 13.00  -  21.00 uur Fiscaliteit in de gezondheidszorg Zeist
 9 09.30  -  17.30 uur  Fiscaliteit in de gezondheidszorg Hengelo
 15 09.30  -  17.30 uur  Fiscaliteit in de gezondheidszorg  Rotterdam
 18 13.00  -  21.00 uur  Fiscaliteit in de gezondheidszorg  Eindhoven
 25 12.30  -  17.00 uur  Loonkostensubsidies Zeist
  17.30  -  21.30 uur   
 30  08.30  -  13.30 uur Loonkostensubsidies Eindhoven
  14.00  -  19.00 uur   
November

 1 12.30  -  17.00 uur  Loonkostensubsidies Hengelo
13 12.00 -  17.15 uur Het Nieuwe Werken Eindhoven
20 09.30  -  15.00 uur Het Nieuwe Werken Zeist
22 12.00  -  17.15 uur Het Nieuwe Werken Zeist
26 09.30  -  15.00 uur Het Nieuwe Werken Rotterdam
December

6 09.30  -  15.00 uur Het Nieuwe Werken Hengelo
Trainingslocaties
Zeist  KNVB Hotel, Woudenbergseweg 56-58 
Rotterdam  Van Nelle Ontwerpfabriek Exploitatie BV, Van Nelleweg 1 
Eindhoven  Strijp-S, Torenallee 24 
Hengelo  UNIT4, Jan Tinbergenstraat 172 
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Mr. Antoine Roes  
Na afronding van zijn studies Nederlands recht en Fiscaal recht in 1996, 
werkte Antoine ruim 15 jaar bij enkele grote belastingadvieskantoren 
waarvan 11 jaar bij PwC als specialist op het gebied van loonheffingen. 
Sinds 2012 is Antoine zelfstandig gevestigd adviseur en werkt hij onder 
de naam ‘Roes Fiscaal Advies’ (www.roesfiscaaladvies.nl). Roes Fiscaal 
Advies adviseert cliënten in zowel de particuliere als de publieke 
sector op alle aspecten van personeel en fiscaliteit. Hierbij moet u 
denken aan het inrichten van arbeidsvoorwaarden, de invoering van 
de werkkostenregeling en horizontaal  toezicht, ondersteuning bij 
looncontroles, het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures, etc. Naast 
zijn (advies)werkzaamheden verzorgt Antoine regelmatig presentaties, 
cursussen en vaktechnische publicaties.

Mr. Léone Bource
Leone Bource is in 1991 afgestudeerd in Nederlands recht. Daarna heeft 
ze, naast haar studie fiscaal recht, bij Deloitte gewerkt. In een periode van 
ruim 18 jaar heeft Leone zich bij diverse advieskantoren gespecialiseerd 
in loonbelasting en sociale verzekeringen. Tussen 2006 en 2010 heeft ze 
een loonbelastingafdeling opgezet bij BOL accountants in Boxmeer. In 
2010 heeft ze samen met Martijn Snikkenburg Bource-Snikkenburg Tax 
Advisors opgericht (www.bource-snikkenburg.nl). Leone’s werkgebied 
binnen Bource-Snikkenburg is met name de nationale loonheffingen 
in ruime zin. Dat varieert van losse vragen van o.a. werkgevers en 
accountants tot het medewerken aan uitgebreide projecten, waaronder 
de werkkostenregeling, horizontaal toezicht en belastingcontroles. 
Daarnaast is Leone auteur voor diverse media en docent/spreker.  

DE TRAINERS
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Mr. Arjen Hendriks 
Arjen Hendriks, advocaat te Rotterdam, studeerde Nederlands Recht 
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en werd beëdigd als advocaat 
in 2001. Arjen startte zijn loopbaan in de advocatuur in 2000 bij een 
middelgroot kantoor in Rotterdam, waar hij ruim tien jaar lang een brede 
ondernemingsrechtelijke praktijk voerde. Voordien was Arjen onder meer 
werkzaam als juridisch adviseur bij Stichting Rechtswinkel Dordrecht, 
waarvan in 1999-2000 tevens als bestuursvoorzitter. In maart 2011 
richtte Arjen zijn eigen kantoor op met compagnon Jan Jaap van der Sar: 
Hendriks Van der Sar Advocaten Rotterdam (www.hendriksvandersar.
nl).Arjen is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en handelsrecht, 
en legt zich daarnaast met name toe op het arbeidsrecht en op vastgoed 
gerelateerde zaken. Parallel aan zijn eigen praktijk geeft Arjen regelmatig 
lezingen, gastcolleges en in-house workshops voor bedrijven en is hij 
Ecabo praktijkdocent. Buiten kantooruren is Arjen onder meer actief in 
de autosport en de muziekwereld.

Mr. Micha Soltysik
Micha startte zijn carrière in 2001 als btw-adviseur bij Deloitte en 
stapte in 2003 over naar Ernst & Young. Hij adviseerde over btw- en 
overdrachtsbelasting-aspecten in de non profit- en de profitsector.  
Vanaf 2007 zette hij zijn carrière voort bij de Hoge Raad als 
gerechtsauditeur bij het wetenschappelijk bureau. Daar heeft hij 
ervaring opgedaan op het gebied van het procesrecht en het formele 
recht. Hij behandelde niet alleen btw-procedures, maar ook procedures 
met betrekking tot accijns, bpm, douane, milieubelastingen en mrb. 
Daarnaast startte hij in 2007 een promotieonderzoek naar misbruik in 
de btw en was hij tevens parttime btw-docent (tot 1 september 2010) 
aan de Universiteit van Tilburg. Verder schrijft hij ook artikelen voor 
diverse vakbladen en is hij als auteur verbonden aan de Nederlandse 
Documentatie Fiscaal Recht (deel Omzetbelasting en deel Successiewet 
en Wet op belastingen van rechtsverkeer). Micha behartigt bij Raafs BTW 
(www.raafsbtw.nl) opnieuw de belangen van belastingplichtigen en kan 
daarbij zijn ruime ervaring aanwenden.
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Mr. Susanne Thomas
Na afronding van haar studie fiscaal recht (1997) werkte Susanne ruim 13 
jaar als belastingadviseur bij grote belastingadvieskantoren als PwC en 
KPMG, gespecialiseerd in internationale arbeid. Sinds 2011 is zij zelfstandig 
gevestigd adviseur, opererend onder de naam ‘The GES Company – Global 
Employment Services’. The GES Company adviseert cliënten op het gebied 
van loonbelasting, inkomstenbelasting, sociale zekerheid, pensioenen en 
arbeidsrecht in zowel nationale als internationale situaties en verzorgt 
de bijbehorende compliance. Daarnaast geeft zij onderwijs en trainingen 
op het gebied van loon- en inkomstenbelasting, sociale zekerheid en 
pensioenen. Verder verricht zij auteurswerkzaamheden op fiscaal recht 
en sociale zekerheidsgebied.

Mr. Mike Raafs
Mike Raafs is in 1995 als btw- en overdrachtsbelastingspecialist begonnen 
bij Ernst & Young en is in 2005 bij PwC als directeur aan de slag gegaan. 
In januari 2010 is Mike zijn eigen kantoor (www.raafsbtw.nl) gestart om 
zo zijn visie op het adviesvak en de markt optimaal te kunnen realiseren. 
Hij adviseert op alle deelgebieden van zowel de profit- als de non 
profitmarkt, nationaal en internationaal. Mike heeft ook ruime ervaring 
opgedaan met bezwaar- en beroepsprocedures en is een veelgevraagd 
docent voor btw-cursussen en -presentaties.
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Mr. Marion Hagenaars
Marion studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting sociaal recht 
(2001). In 2006 rondde ze succesvol de postacademische specialisatie-
opleiding Arbeidsrecht af. Zij is sinds januari 2002 advocaat. Marion 
voert een brede arbeidsrechtpraktijk en is onder andere gespecialiseerd 
in het adviseren en procederen over arbeidsvoorwaarden, individueel en 
collectief ontslag, reorganisaties, arbeidsomstandigheden en privacy-
vraagstukken. Sinds 1 februari 2009 is Marion werkzaam bij Cordemeyer 
& Slager advocaten te Haarlem (www.cordemeyerslager.nl). Naast 
haar werk geeft Marion regelmatig lezingen, gastcolleges en in-house 
workshops voor bedrijven.

Mr. Etienne Thijssen
Na afronding van zijn studie fiscaal recht, is Etienne in 1997 als 
btw-specialist gestart bij PwC. In 2001 is hij overgestapt naar de 
Belastingdienst waar hij zich als inspecteur hoofdzakelijk bezighield 
met btw-problematiek bij zeer grote ondernemingen, waaronder de 
gehele energiesector. Daarnaast heeft hij in die periode ruime ervaring 
opgedaan met procederen in belastingzaken. Etienne is sinds 1 december 
2011 werkzaam bij Raafs BTW (www.raafsbtw.nl). Daarnaast is als hij 
auteur verbonden aan de Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht en 
als commentator aan het Nederlands Tijschrift voor Fiscaal Recht.     



22   UNIT4 ACADEMY | Kennistrainingen 2012

NIRPA
Stichting Nederlands Instituut 
Register Payroll Accounting

De Stichting Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting 
(NIRPA)is  in 2004 opgericht en is de kwaliteitsindicator voor de 
payroll professional. De stichting NIRPA is het maatschappelijke 
keurmerk voor professionals (en opleiders) binnen het vakgebied 
en voor afnemers van payroll-diensten door het invoeren van 
kwaliteitsnormen voor vakopleidingen en het ontplooien en 
stimuleren van activiteiten op het gebied van Payroll Accounting.

Registers
Het NIRPA kent sinds 2006 de volgende registers met bijbehorende titel  
(Benelux erkend)
• Register Payroll Professional (RPP)
• Register Salarisadministrateur (RSa)

De registers van het NIRPA staan open voor alle personen die binnen 
het vakgebied werkzaam zijn en succesvol een – bij het betreffende 
register behorende – payroll opleiding hebben afgerond of een proeve van 
bekwaamheid hebben afgelegd (EVC). De personen die ingeschreven staan 
dienen jaarlijks te voldoen aan de eis van Permanente Educatie (PE) door 
middel van het deelnemen aan cursussen, opleidingen of studiedagen om  
zo hun kennis up-to-date te houden. Een groeiend aantal organisaties 
schrijven hun medewerkers collectief in. De NIRPA inschrijvingskosten 
(€250,- excl. btw per jaar) vallen onder de gerichte vrijstelling inschrijving 
beroepenregister. Door uw NIRPA registratie geeft u aan uw vakkennis 
continu bij te houden, voor uzelf , uw organisatie en uw opdrachtgevers!

Contact: info@nirpa.nl en www.nirpa.nl
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Innovatief HRM Nederland
Innovatief HRM Nederland is een LinkedIn-netwerkgroep voor hrm- en 
financiële professionals. Het doel van deze groep is kennis uit te wisselen 
over de innovatie van hrm. Alles over de meetbaarheid, efficiency, 
effectiviteit en kwaliteit van hrm komt aan bod. Maar ook e-hrm en actuele 
trends om het vakgebied te verbeteren worden besproken. Leden hebben 
gratis toegang tot kennisdocumenten, webinars en een netwerk van 
honderden vakgenoten. 

Meer weten? Kijk op www.unit4.nl/innovatiefhrm of scan de QR-code

Blog Werkkostenregeling (WKR)
Per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling (WKR) ingevoerd. Deze nieuwe 
regeling komt in de plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen 
en verstrekkingen. Wat houdt de werkkostenregeling in? Waar moet u aan 
denken bij het administreren ervan? Welke keuzes moet u zelf maken? In een 
speciale blog over de administratie van de werkkostenregeling leest u meer 
over deze problematiek en de samenwerking tussen financiën, salaris- en HR 
administratie.

Meer weten? Kijk op werkkostenregeling.blogspot.com of scan de QR-code

HR-kennisblog 
De manier waarop we werken verandert in hoog tempo. Denk aan 
ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken en hr-accounting. Ontwikkelingen die 
acties vereisen van iedere hr-afdeling. In de HR-kennisblog bloggen wij over 
actuele onderwerpen op het gebied van HRM en salarisverwerking. Denkt u 
hierbij aan wet- & regelgeving, recht en fiscaliteit. Doel van HR-kennisblog is 
om kennis te delen. 

Meer weten? Kijk op unit4hrblog.blogspot.com of scan de QR-code

Kennisinitiatieven van UNIT4



UNIT4 HR Solutions zet de standaard neer voor bedrijfssoftware waarmee 
organisaties eenvoudig, snel en tegen beperkte kosten op zowel interne als 
externe HR & Payroll veranderingen kunnen inspelen. 

UNIT4 is sinds 2010 marktleider in Nederland als leverancier van 
salarissoftware. Maandelijks worden circa 3,1 miljoen verloningen gedaan 
met de salarissoftware van UNIT4. Voor een goed verloningsproces is naast 
adequate software uiteraard ook actuele kennis van wet- en regelgeving 
nodig. Dat leidt tot betere uitvoering ervan. Dat is waar UNIT4 als kenner 
van het HR/payroll domein voor staat. 

www.unit4academy.nl
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