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Basiscursussen
BTW IN ÉÉN DAG
De btw-wetgeving is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden.  
De btw heeft zich zelfs tot een zeer complexe en boeiende materie ontwikkeld. 
Deze eendaagse opfriscursus btw is gericht op het updaten/verbeteren van 
uw kennis en vaardigheden op het gebied van btw. Zo bent u in één dag 
weer helemaal bij. U wordt bijgepraat over de nieuwe wet- en regelgeving, 
rechtspraak en ontwikkelingen in de btw-praktijk. Kortom: alle highlights van de 
btw komen aan de orde. Belangrijk is de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk 
zodat u direct aan de slag kunt en u zich zeker voelt als u met collega’s spreekt 
over de btw-onderwerpen. 

• Administratieve en factuurverplichtingen
• Btw-controle/steekproefcontrole en wat te doen als u bezoek van de 

Belastingdienst krijgt
• (suppletie)Aangifte
• In- en verkoop binnen NL, EU en niet-EU
• Praktijkcasussen en praktische tips

BTW IN BINNEN- EN BUITENLAND
Een interactieve tweedaagse cursus die u wegwijs maakt in de btw-wereld  
voor zowel binnen- als buitenland. Met name ondernemers die actief zijn in  
het internationale handels- of dienstenverkeer hebben te maken met complexe 
regels voor de btw. Of het nu gaat om de toepassing van het nultarief bij de 
levering van goederen of het vaststellen van de plaats van dienst bij diensten, 
de btw-regels zijn niet eenvoudig. Deze tweedaagse cursus helpt u op weg en 
is erop gericht u in staat te stellen zelf risico’s te signaleren, te voorkomen en 
eventueel op te lossen. Met vele praktijkvoorbeelden.

• U voorkomt naheffingsaanslagen en administratieve boetes
• U bespaart geld door het in de praktijk brengen van praktische tips
• U weet wanneer uw boekhouding in overeenstemming is met de  

btw-wetgeving
• U bent op de hoogte van de nieuwe wetgeving en andere  

btw-actualiteiten in binnen- en buitenland

U kunt zowel één van deze twee dagen volgen als beide dagen.

Verdiepingscursussen
BTW BIJ NON-PROFIT ORGANISATIES
Organisaties in de non-profit sector en gemeenten hebben te maken met 
specifieke fiscale regels op het gebied van btw. Tijdens deze cursus komt aan 
de orde wanneer een stichting, vereniging of een instelling btw moet betalen 
over de omzet en wanneer en hoeveel btw zij kunnen terugvragen. Ook 
wordt uitgebreid het uitlenen van personeel en het doorbelasten van kosten 
behandeld. Een praktische en interactieve cursus!

• Ondernemer voor de btw
• Vrijstellingen voor de btw
• Fondswerving en btw
• Aftrek van voorbelasting en (pre) pro rata
• Uitlenen van personeel
• Subsidies wanneer belast en wanneer onbelast
• Doorbelasten van kosten zonder btw
• Actualiteiten

...kijk snel op www.cmweb.nl/btwacademy

PE-UREN/PUNTEN
RFM 5, NBA 6, SPD 5, RB 4,5

DATA EN LOCATIE
Dinsdag 24 oktober, 10.00 - 17.00 uur 
Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 595,- (10% abonneekorting)

PE-UREN/PUNTEN PER DAG
RFM 6, NBA 6, SPD 5, RB 6

DATA EN LOCATIE
Donderdag 2 en/of 9 november,  
10.00 - 17.00 uur,  
Van der Valk Hotel, Vianen

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 1.095,- (10% abonneekorting) 

Volgt u één van beide dagen, dan 
betaalt u € 595,- (10% abonneekorting)

PE-UREN/PUNTEN
RFM 5, NBA 6, SPD 5, RB 6

DATA EN LOCATIE
Donderdag 26 oktober, 10.00 - 17.00 uur  
Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 595,- (10% abonneekorting)



...kijk snel op www.cmweb.nl/btwacademy

PE-UREN/PUNTEN
RFM 5, NBA 6, SPD 6, RB 4,5

DATA EN LOCATIE
Dinsdag 28 november, 10.00 - 17.00 uur 
Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 595,- (10% abonneekorting)

Elke 2e en volgende deelnemer van 
hetzelfde bedrijf ontvangt 50% korting 
op de reguliere prijs

PE-UREN/PUNTEN
RFM 3, NBA 3, SPD 3, RB in aanvraag
 
DATA EN LOCATIE
Dinsdag 31 oktober, 9.30 - 13.00 uur
BCN Daltonlaan, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 395,- (10% abonneekorting)

PE-UREN/PUNTEN
RFM 5, NBA 6, SPD 5, RB 5,5
 
DATA EN LOCATIE
Donderdag 30 november,  
10.00 - 17.00 uur, BCN Daltonlaan, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 595,- (10% abonneekorting)

Elke 2e en volgende deelnemer van 
hetzelfde bedrijf ontvangt 50% korting 
op de reguliere prijs

BTW EN BUA 
Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting en de btw-gevolgen
Als uw organisatie personeel in dienst heeft, moet u verplicht een BUA-
berekening opnemen bij de laatste btw-aangifte van het jaar. Uit deze 
berekening blijkt of er een BUA-correctie gemaakt moet worden. Voor een 
aantal kosten die zowel een zakelijk- en een privé-karakter hebben, is bepaald 
dat de btw in eerste instantie gedurende het jaar aftrekbaar is maar dat in 
het laatste belastingtijdvak van het boekjaar berekend moet worden of een 
correctie moet worden aangegeven. Of dit het geval is, hangt af van de vraag 
of het privé-voordeel van de werknemer of relatie groter dan 227 euro exclusief 
btw is. Dezelfde berekening moet worden gemaakt als een ondernemer 
relatiegeschenken ontvangt. Na deze ochtend bent u helemaal op de hoogte 
van alle belangrijke zaken met betrekking tot btw en BUA en kunt u risico’s 
beperken en vermijden!

• Berekening btw-correctie relatiegeschenken en andere giften
• Berekening btw-correctie verstrekkingen voor persoonlijke doeleinden 

aan personeel
• Btw en kantineregeling, zakelijke lunches en eigen bijdrage
• Hoe correctie aangeven in de btw-aangifte
• Samenhang BUA en WKR

WAT KAN ER MISGAAN OP DE CREDITEURENADMINISTRATIE
Checkt u alle inkoopfacturen op de factuurvereisten voordat ze betaald 
worden? Én dat de juiste btw-code wordt toegepast? Dit is van belang vanwege 
het terugvragen van op de factuur vermelde btw en de juiste verwerking op 
de aangifte btw. Want als de factuur niet in orde is, mag er geen btw in aftrek 
worden gebracht en mogen de op de factuur vermelde kosten niet altijd op de 
winst in mindering worden gebracht. U leert in één dag wat de btw-valkuilen 
zijn en hoe die vermeden kunnen worden. Ook de eindejaarscorrecties 
voorbelasting op de laatste btw-aangifte van het (boek)jaar komt aan de orde. 
Na deze cursus kunt u makkelijk toetsen of uw crediteurenadministratie voldoet 
aan de btw-procedures! Bezoek met uw team deze dag en pas direct na afloop 
de tips en trucs toe in de praktijk zodat de organisatie minder risico loopt! 

• Factuurvereisten
• Administratieve verplichtingen
• Leveranciers binnen en buiten de EU
• Risico’s vermijden
• Laatste aangifte van het jaar en praktische tips

WAT KAN ER MISGAAN OP DE DEBITEURENADMINISTRATIE 
Een belangrijk onderdeel van de btw-administratie is de debiteurenadmini stratie. 
Debiteuren zijn belangrijker dan menig ondernemer beseft. Ongeveer één op de 
vier faillissementen ontstaat wegens een slechte debiteurenadministratie. Tijdens 
deze dag worden alle belangrijke zaken behandeld op het gebied van btw en 
debiteurenadministratie, het beperken en voorkomen van risico’s, de admini-
stratieve verplichtingen, de factuurvereisten waar een factuur aan moet voldoen 
en de btw-aangifte. Ook wordt stilgestaan hoe om te gaan met btw en oninbare 
vorderingen. Na deze cursus kunt u makkelijk toetsen of uw verkoopfacturen en 
debiteurenadministratie voldoet aan de btw-procedures. Op de dag zelf kunt 
u verkoopfacturen aanleveren zodat deze behandeld worden. Bezoek met uw 
team deze dag en pas direct na afloop de tips en trucs toe in de praktijk zodat de 
organisatie minder risico loopt! 

• Administratieve verplichtingen
• Factuurvereisten
• Btw-aangifte
• Oninbare vorderingen
• Btw-risico’s beperken
• Casussen binnen- en buitenlandse verkoopfacturen

nieuw



PE-UREN/PUNTEN
RFM 3, NBA 3, SPD 3, RB 3

DATA EN LOCATIE
Dinsdag 5 december, 9.30 - 13.00 uur
Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 395,- (10% abonneekorting)

PE-UREN/PUNTEN
RFM 5, NBA 6, SPD 5, RB in aanvraag, 
NOAB 6

DATA EN LOCATIE 
Donderdag 12 oktober, 10.00 - 17.00 uur 
BCN Daltonlaan, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 595,- (10% abonneekorting)

PE-UREN/PUNTEN
RFM 4, NBA in aanvraag, SPD 5, RB 5,5, 
NOAB 6

DATA EN LOCATIE 
Donderdag 14 december,  
10.00 - 17.00 uur, Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 595,- (10% abonneekorting)

BTW EN OVERHEID  
Een overheidsinstelling kan aangemerkt worden als ondernemer voor de btw, 
tenzij er sprake is van werkzaamheden die de instelling als overheid verricht. 
Dit is bijvoorbeeld het geval als de overheid handelt in een specifiek voor haar 
geldende (publiekrechtelijke) juridisch regime. Als de overheid een overheidstaak 
uitoefent, kan zij de btw die drukt op de inkoop declareren bij het btw-
compensatiefonds. Dit geldt niet voor btw die drukt op verstrekkingen aan het 
personeel. Als de overheid optreedt als ondernemer kan zij de btw terugvragen, 
maar kan de aftrek beperkt worden door vrijstellingen. Als overheidsorganisaties 
samenwerking is het belangrijk btw-risico’s te voorkomen en naar mogelijk te 
voorkomen dat de btw-kostprijs wordt verhoogd. Tijdens deze ochtend komen 
alle aspecten inzake btw en overheid aan de orde en bent u helemaal op de 
hoogte van de btw-wetgeving. 

• Ondernemer/overheidstaak
• Btw-compensatiefonds
• Wanneer is een subsidie belast met btw?
• Btw-gevolgen uitlenen personeel
• Btw-actualiteiten voor de overheid en praktische tips

Actualiteitencursussen
ALLE BTW-ACTUALITEITEN OP EEN RIJ
De btw verandert dagelijks. Het is van groot belang dat u deze veranderingen 
in de gaten houdt. Ook worden een aantal tips en tricks besproken waarmee u 
risico’s kunt beperken en naheffingsaanslagen kunt voorkomen én komen alle 
Nederlandse btw-actualiteiten aan de orde, bijgewerkt tot en met Prinsjesdag. 
Na deze dag bent u geheel op de hoogte van alle belangrijke btw-actualiteiten 
en aspecten met betrekking tot de btw-aangifte en administratie. De exacte  
onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteit. Een waardevolle praktische dag 
die u niet mag missen!

• De factuur
• Btw en vastgoed, VAT Action Plan
• Btw-actualiteiten

LAATSTE BTW-AANGIFTE 2017
Als u zich niet aan de voorwaarden en regels houdt, loopt u btw-risico’s. 
Door het onderkennen en afdekken van de risico’s kunt u veel geld besparen. 
Daarnaast komen het Horizontaal Toezicht en het Tax Control Framework aan 
de orde om btw-risico’s te beperken en een verbeterproces in te gaan met uw 
organisatie. U krijgt praktische tips voor het indienen van de laatste aangifte 
2017 en uiteraard is er veel aandacht voor de laatste btw-nieuwtjes. 

• Btw-risico’s beperken en btw besparen
• Praktische tips bij laatste aangifte 2017
• Btw-actualiteiten 2017
• Controle Belastingdienst: wat te doen
• Btw Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) en Werkkostenregeling (WKR)

Congres
27E CM: NATIONALE ADMINISTRATEURSDAG
Op 16 november komen tijdens dit congres alle actualiteiten en 
ontwikkelingen op uw vakgebied aan de orde en werkt u aan uw 
vaardigheden. Zo bent u klaar voor het nieuwe jaar!
www.cmweb.nl/administrateursdag

nieuw

 Meld u vóór 
15 september 

aan en ontvang 

€ 50,- 
vroegboek-

korting!

Klaar voor het nieuwe jaar!



Docent: Carola van Vilsteren

BTW de baas met  
de BTW Academy!

Hoewel 2018 nog ver weg lijkt, wordt het toch alweer tijd om u fiscaal op 
het nieuwe jaar voor te bereiden. De laatste aangifte van het jaar geeft 
altijd veel werk door correcties en verrekeningen. Carola van Vilsteren 
van Van Vilsteren BTW Advies leert u hoe u slim de mogelijkheden kunt 
benutten en geld kunt besparen. En ook hoe u uw administratie tijdig 
hierop kunt inrichten. Wilt u alles weten over de BUA? Dan mag u de 
praktische cursus ‘Btw en BUA’ beslist niet missen!

SPECIALE FORMULES
BUA staat voor Besluit Uitsluiting Aftrek en betreft de fiscale behandeling 
van personeelsverstrekkingen en relatiegeschenken. Ten onrechte wordt wel 
eens gedacht dat de BUA hetzelfde is als de werkkostenregeling (WKR). De 
WKR betreft loonheffingen, terwijl de BUA ook gevolgen heeft voor de btw. 
‘En dat wordt nog wel eens vergeten,’ weet Carola. ‘Aan het eind van elk jaar 
moet elke werkgever controleren of de uitgaven aan personeelsverstrekkingen 
en relatiegeschenken hoger waren dan 227 euro ex btw. Denk aan cadeaus 
voor het personeel, huisvestingskosten van expats, telefoons en laptops. 
Het is dan niet een kwestie van alle btw terugvragen. Nee, er moet eerst een 
correctie voor privégebruik plaatsvinden. Gelukkig staat de fiscus het werken 
met forfaits toe en hoeft niet alles minutieus bijgehouden te worden. Maar bij 
eten en drinken bijvoorbeeld kan het toch aardig ingewikkeld worden. Ik leer 
de cursisten hoe ze slim en snel kunnen werken met speciale formules om de 
btw-afdracht voor de BUA te berekenen.’ De praktische cursus ‘Btw en BUA’ 
duurt een halve dag. 

AUTO VAN DE ZAAK
Wie echt alle ins en outs wil weten kan het beste kiezen voor de praktische 
cursus ‘Laatste btw-aangifte 2017’ van een hele dag (inclusief BUA). In deze 
cursus behandelt Carola ook de gevolgen van de laatste arresten over de 
auto van de zaak. ‘Er is nu meer duidelijkheid. Toch verwacht ik nog genoeg 
rechtszaken omdat het in de praktijk tegenvalt om aannemelijk te maken 
dat er meer zakelijk dan privé gereden wordt, vooral nu een sluitende 
kilometerregistratie niet meer verplicht is. Denk aan ambulante medewerkers. 
Ik leer in de cursus wat je precies moet vastleggen om problemen te 
voorkomen.’

WEGENS SUCCES HERHAALD...
Daarnaast zijn er weer de populaire cursussen ‘Wat kan er misgaan op de 
debiteuren- of crediteurenadministratie?’ waarbij je zelf facturen en cases mag 
inbrengen. Tot slot de cursussen ‘Btw binnenland en btw buitenland, die ook 
separaat te volgen zijn.

Ook snel en praktisch wegwijs in de btw?
Wij zien u graag bij één van onze BTW Academy cursussen! 
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INCOMPANY EN TRAININGEN OP MAAT
Wanneer er binnen uw organisatie meerdere collega’s of 
medewerkers met ongeveer dezelfde leervraag zijn, kunt u 
kiezen voor een incompany training. Een incompany traject 
biedt u de mogelijkheid de training precies aan te laten sluiten 
op de behoeften van uw organisatie, zowel qua inhoud als vorm.

Vrijwel alle open trainingen die wij aanbieden, kunnen wij speciaal 
voor u incompany verzorgen. Hierbij leggen wij het accent op 
door u aangegeven onderwerpen en leerdoelen en passen wij 
de gebruikte oefeningen en voorbeelden aan op uw praktijk. 

Daarnaast is het mogelijk een complete training op maat samen 
te stellen, precies zoals u het wilt. Wij ontwikkelen samen met u 
een inspirerend leertraject voor uw medewerkers dat naadloos 
aansluit op uw organisatie.

Vakmedianet is actief op vele terreinen. Wij beschikken over 
een zeer sterk deskundigennetwerk van auteurs en sprekers, 
die dagelijks in de praktijk actief zijn en beschikken over een 
schat aan kennis en ervaring. Het op een aantrekkelijke manier 
toegankelijk maken van die kennis is ons vak.

CedeoErkend voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen  
en Open Trainingen
Naar aanleiding van de resultaten, voortgekomen uit het 
onafhankelijk onderzoek door Cedeo, heeft Vakmedianet 
voor de maatwerk bedrijfsopleidingen en de open trainingen 
het predicaat ‘Cedeo-erkend’ gekregen. Op het gebied van 
opleidingen is Cedeo als enige gespecialiseerde instantie voor 
de auditering en certificering van bedrijfsgerichte opleidingen 
een autoriteit. Als een opleidingsinstituut het keurmerk draagt, 
geeft dit aan dat het instituut zijn opleidingsprogramma’s 
naar tevredenheid van daaraan deelnemende bedrijven en 
organisaties verzorgt.

OPLEIDINGEN UPDATE PER E-MAIL
Voortaan iedere maand een actueel overzicht van de opleidingen 
per e-mail? Meld u dan nu aan voor de gratis Opleidingen 
Update en kies voor de e-mailnieuwsbrief van uw vakgebied. 
www.cmweb.nl/update

AANMELDEN EN INFORMATIE 
U kunt zich aanmelden via onze website of door  
contact op te nemen met Vakmedianet.
Telefoon 088 - 5840854
E-mail opleidingenmanagement@vakmedianet.nl
Internet www.cmweb.nl/opleidingen

KOSTEN
Zoals vermeld bij de betreffende cursus. Alle prijzen zijn per persoon en 
exclusief btw (tenzij anders vermeld). (Prijs)wijzigingen onder voorbehoud.

ANNULEREN
Tot vier weken voor aanvang van onze opleidingen kunt u kosteloos annuleren. 
In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang bent u 25% van 
de totale kosten verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang 
van de opleiding bent u de volledige kosten verschuldigd. Uw plaats mag 
altijd door een vervanger worden ingenomen.

10% KORTING VOOR ABONNEES!
Abonnees van cm:, Executive Finance, F&A Pakket, MCA en  
SalarisMagazine ontvangen 10% korting op het inschrijfgeld.

www.cmweb.nl/btwacademy

10% KORTING  
VOOR  

ABONNEES


