
 
 

VAKTECHNISCH OVERLEG LOONHEFFINGEN EN 

SALARISADMINISTRATIE 

 

Als salarisadministrateur heeft u in uw werk veelvuldig te maken met de loonheffingen. 

Tegelijkertijd kan het lastig zijn om goed op de hoogte te blijven op dit gebied. De 

ontwikkelingen gaan vaak snel, is het moeilijk om overzicht te houden en lastig om snel te 

bepalen wat de gevolgen zijn voor uw praktijk. 

Het lidmaatschap van het “vaktechnisch overleg loonheffingen” biedt u de gelegenheid om 

goed op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Daarnaast kunt u vragen stellen en 

overleggen over situaties uit uw eigen praktijk.  Maar ook kunt u leren van  de ervaring(en) 

van andere deelnemers die met soortgelijke vragen zitten. Tot slot heeft u als deelnemer 

toegang tot  voor uw praktijk bruikbare modellen van Hendrikx en Bakker (zoals arbeids- en 

managementovereenkomsten, melding registratieplicht WAADI, leidraad kostenonderzoek 

en rekenmodel WKR).  

Hendrikx en Bakker organiseert vanaf december 2014  vier maal per jaar een 

middagbijeenkomst (van 15.00 uur tot 17.30 uur).Hierbij zal onder leiding van mr. B.A. (Bart) 

Agerbeek vaktechnisch overleg plaatsvinden. Aan de bijeenkomsten zullen maximaal 12 

personen kunnen deelnemen, dus aandacht voor de zelf ingebrachte vragen/cases is 

gewaarborgd. 

 Ingegaan zal worden op: 

- Actuele onderwerpen op het gebied van de loonheffingen die door ons behandeld zullen 

worden. 

- Aangedragen onderwerpen door deelnemers 

- Cases uit de eigen praktijk 

- Wijzigingen wet- en regelgeving 

Voor 2014 wordt het vaktechnisch overleg georganiseerd in december op een nog nader te 

bepalen locatie in of in de buurt van Tilburg en Zeist. Met ingang van 2015 wordt het 

vaktechnisch overleg wordt georganiseerd in maart, juni, september en december.  

Afhankelijk van de aanmeldingen zullen ook in andere regio’s bijeenkomsten worden 

georganiseerd. 

Als deelnemer beschikt u automatisch ook over een adviesabonnement Loonheffingen. U 

kunt hiermee te allen tijde vragen stellen, welke kosteloos beantwoord worden mits de 

tijdsduur voor de beantwoording van deze vragen niet meer bedraagt dan een half uur. 

Voorts kunt u beschikken over de modellen van Hendrikx en Bakker. Tot slot ontvangt u de 

nieuwsbrief Loonheffingen van Hendrikx en Bakker welke u verder  kunt gebruiken met 

toepassing van uw eigen logo. 



 
 

Datum en plaats 

2014  : Tilburg: woensdag  10 december 2014 
   Zeist: donderdag  11 december 2014 
 
Tijd:   15.00 uur tot 17.30 uur 
 
Voorzitter:  Mr. B.A. (Bart) Agerbeek, belastingadviseur loonheffingen bij 

Hendrikx en Bakker 
 

Doelgroep:  Salarisadministrateurs, medewerkers salarisadministratie,  
   verantwoordelijken personeelszaken 
 
Waardering  
Opleidingspunten: optioneel NIRPA 25 PE-punten per bijeenkomst 
 
Aantal deelnemers: maximaal 12 
 
Prijs per deelnemer: € 990 per jaar (exclusief btw),  bij deelname vanaf november 2014 is  
   de prijs voor tot en met 2015 € 1.090 (exclusief btw). Voor iedere extra 
   deelnemer van dezelfde organisatie bedraagt de prijs € 350 per jaar 
   (exclusief btw) 
 
Verhindering:  Indien u verhinderd bent voor een bijeenkomst kunt u een vervanger  
   sturen. Het deelnamegeld wordt niet gerestitueerd. 
 
Annuleren:  Bij onvoldoende belangstelling (minder dan 4 deelnemers) kan  
   Hendriks en Bakker besluiten het vaktechnisch overleg te annuleren. 
 
Aanmelding:  Invullen, ondertekening en toezending van het aanvraagformulier.   
   Per post (Gen. Winkelmanstraat 2, 5025 XR Tilburg) of mail  

(info@hbll.nl) 
 

Nadere informatie: Tel. (013) 5440100 of email: b.agerbeek@hbll.nl 

 

Hendrikx+Bakker 

fiscaal en pensioenadviseurs 
 

Contactpersoon: Mr. B.A. (Bart) Agerbeek 

Generaal Winkelmanstraat 2 

5045 XR  Tilburg 

T:   + 31 (0) 13 544 01 00 

F:   + 31 (0) 13 544 04 05 

M:  + 31 (0) 6 46 20 54 14 

E:    b.agerbeek@hbll.nl 
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