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Btw is een complexe materie. De ene keer worden de regels zo uitgelegd, 
de volgende keer geldt een andere interpretatie. Btw-expert  
Carola van Vilsteren kan zich dat goed voorstellen: ‘De feiten zijn  
bepalend en die zijn altijd net weer even anders. Dat maakt het vakgebied  
juist zo veelzijdig. Maar als btw niet je specialisme is, kan het knap lastig 
zijn. Bij de cm:BTW Academy van Vakmedianet maak ik financials daarom 
snel en praktisch wegwijs in de btw.’ 

Carola van Vilsteren is directeur van Van Vilsteren BTW Advies en al meer dan  
25 jaar expert in de btw. Zij is auteur van diverse btw-boeken, een veelgevraagd 
spreker en een betrokken en gedreven docent. ‘Ik zie het als mijn uitdaging om 
enerzijds mensen voor valkuilen te behoeden en anderzijds zo slim mogelijk met 
btw om te gaan. Daarom hebben we trainingen ontwikkeld die heel praktisch 
zijn en bovendien afgestemd op relevantie voor een sector.’ 

NETELIGE KWESTIES
De meest lastige vragen betreffen vaak btw in binnen- en buitenland en  
vastgoed. Carola: ‘Een opvallende actuele kwestie is bijvoorbeeld het Europese 
arrest inzake verbouwingen. Deze werden voorheen gezien als dienst en konden 
bij veranderd gebruik van het gebouw dus niet voor de btw worden herzien. Nu 
worden verbouwingen gezien als investeringen die tien jaar worden gevolgd, 
met alle gevolgen van dien.’ Tijdens de gerichte trainingen geeft Carola u  
praktische tips hoe hiermee om te gaan.

HOT ITEMS 
‘Is een cursus knuffelen om mensen in de zorg zich op hun gemak te laten  
voelen een beroepsopleiding en dus vrijgesteld van btw? Ook deze niet  
alledaagse vragen krijg je.’ ‘Het antwoord is overigens: ja,’ aldus Carola.  
Veel vragen in de zorg, de non-profitsector en in het kader van de Wmo, gaan 
over wanneer iets is vrijgesteld van btw en wanneer niet. De training in de  
cm:BTW Academy voor de sectoren zorg en welzijn worden dan ook druk  
bezocht. Ook in 2016 kunt u weer meedoen!

RISICO’S MINIMALISEREN
Een andere sector waar de cm:BTW Academy een speciale training voor heeft 
ontwikkeld, is de horeca. ‘Het accent ligt op hoe je in de praktijk risico’s kunt 
voorkomen. Breng je margekillers in kaart en richt je administratie goed in. Over 
boekenonderzoeken gaan veel indianenverhalen rond, in de training krijgt u het 
werkelijke verhaal.’ 

Risico’s minimaliseren kun je ook door facturen juist op te stellen. ‘Daar zijn nog 
steeds veel vragen over. Wellicht omdat er nu een fikse boete staat op onjuiste 
facturen. Breng je facturen mee naar de training en we kijken er samen naar. Dat 
geldt ook voor andere vragen. Ik sta voor praktisch en interactief!’

Docent: Carola van Vilsteren

Btw de baas met de 
cm:BTW Academy!



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 deze dag 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 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 5, NOAB 4

DATA EN LOCATIE
Dinsdag 22 maart, 10.00 - 17.00 uur  
Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 575,- (10% abonneekorting)

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

DATA EN LOCATIE
Dinsdag 15 maart of donderdag 16 juni, 
10.00 - 17.00 uur, Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 575,- (10% abonneekorting)

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

DATA EN LOCATIE
Dinsdag 12 en/of 19 april,  
10.00 - 17.00 uur, Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 1.095,- (10% abonneekorting) 
incl. boek ‘BTW: Belasting met Te veel 
Werk?’ 

Volgt u één van beide dagen, dan 
betaalt u € 575,- (10% abonneekorting)



BTW IN DE ZORG EN WMO   
In 2015 zijn er grote veranderingen doorgevoerd in de Wmo-zorg en de 
jeugdhulp. Deze veranderingen leiden tot veel btw gerelateerde vragen 
zowel bij gemeenten als zorginstellingen. Tijdens deze cursus worden deze 
onderwerpen praktisch benaderd en na afloop bent u helemaal op de hoogte  
van het laatste nieuws op het gebied van btw in de zorg en de Wmo.

• Btw en zorginstellingen
• Btw en ZZP’ers in de zorg
• Btw en detachering
• Btw en Wmo
• Btw en subsidies
• Btw valkuilen en oplossingen

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!
De afdeling crediteurenadministratie is hiervoor verantwoordelijk. Ervaring heeft 
geleerd dat deze dag extra rendement oplevert als u met uw team deze dag 
bezoekt. Zowel de manager als de teamleider kunnen direct na de cursus de tips 
en trucs in de praktijk brengen zodat de organisatie minder risico loopt!

• Factuurvereisten en administratieve verplichtingen
• Check uw inkoopfacturen
• Leveranciers binnen en buiten de EU
• Risico’s vermijden
• Laatste aangifte van het jaar
• Praktische tips

BTW EN HORECA 
Horecaondernemers hebben dagelijks te maken met btw. Vallen prestaties van 
horecaondernemers onder het verlaagde tarief van 6% of onder het normale 
tarief van 21%? Wanneer wordt wel of niet btw afgedragen over de omzet? 
Hoe worden brutowinstmarges bepaald? Wanneer mag de Belastingdienst 
bewijslast omdraaien? Wat is de tarieftoepassing bij bijvoorbeeld mixdrankjes, 
feestjes en vergaderarrangementen? Waarop let de Belastingdienst bij btw-
controles in de horecabranche? Tijdens deze dag komen al deze onderwerpen 
op een praktische wijze aan de orde en bent u op de hoogte van de meest 
actuele btw-aspecten in de horeca en weet u om te gaan met de verschillende 
btw-tarieven en brutowinstmarges in de horeca. Zo bent u goed voorbereid om 
met de juiste administratie, naheffingsaanslagen en boetes te voorkomen. 

• Btw-tarieven
• Margekillers in de horeca en brutowinstmarges
• Factuurstelsel/kasstelsel
• Kassasystemen
• Aftrek voorbelasting en Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA)

nieuw

nieuw

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

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

DATA EN LOCATIE
Dinsdag 7 juni, 10.00 - 17.00 uur  
Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 575,- (10% abonneekorting)

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

DATA EN LOCATIE
Dinsdag 5 april, 10.00 - 17.00 uur 
Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 575,- (10% abonneekorting)
Incl. boek ‘Het Nederlandse zorgstelsel 
in een notendop’

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

DATA EN LOCATIE
Donderdag 19 mei, 10.00 - 17.00 uur  
Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 575,- (10% abonneekorting)

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



Actualiteitencursus
TIPS VOOR DE AANGIFTE BTW EN ACTUALITEITEN
De btw verandert dagelijks. Het is van groot belang dat u deze veranderingen in 
de gaten houdt. Tijdens deze dag komen alle actualiteiten aan de orde. 
Daarnaast komt de btw-aangifte ruim aan bod en bent u na deze dag helemaal 
op de hoogte van alle belangrijke actualiteiten en aspecten met betrekking tot 
de btw-aangifte. Een nuttige praktische dag die u niet mag missen! 

• Btw-aangifte: wat moet waar op de aangifte
• Veranderingen in 2015
• Toekomst btw
• Btw en non-profit, subsidies, verhuur en horeca
• Vrijstellingen

Ook interessant voor u:
PRINSJESDAG: ALLE BTW-ACTUALITEITEN OP EEN RIJ
donderdag 22 september

LAATSTE BTW-AANGIFTE 2016
donderdag 8 december
 

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

DATA EN LOCATIE
Donderdag 10 maart, 10.00 - 17.00 uur 
Regardz La Vie, Utrecht

DOCENT
Mr. C.W. van Vilsteren

KOSTEN
€ 575,- (10% abonneekorting)
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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 Praktijkblad 
Salarisadministratie ontvangen 10% korting op het inschrijfgeld.

www.cmweb.nl/btwacademy

10% KORTING  
VOOR  

ABONNEES


