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Btw is een zeer ingewikkelde belasting-
wetgeving, met name door de vele 
uitzonderingen. Het financiële belang dat 
ermee gemoeid is, is veel te groot om hiervan 
geen kennis in huis te hebben. Wilt u in twee 
dagen getraind worden om grotendeels zelf in 
te kunnen schatten of uw organisatie risico’s 
loopt of kansen mist op het gebied van de 
btw? Schrijf u dan in voor deze praktische 
btw-cursus!

Voor wie?
Deze cursus is geschikt voor medewerkers 
die in de praktijk met (internationale) btw 
te maken hebben. Er is geen vooropleiding 
vereist, wel enige affiniteit met btw. Qua 
functies waarvoor deze cursus geschikt is, 
kunt u denken aan:

• controllers;
• financiële medewerkers;
• medewerkers belast met de aangifte 

btw;
• fiscaal vertegenwoordigers;
• algemeen fiscalisten die opgefrist willen 

worden;
• accountants.



PERMANENTE EDUCATIE
RSM Nederland is een door de NBA 
erkende PE-instelling.  Accountants (AA en 
RA) komen met deze cursus in aanmerking 
voor 14 PE-uren. RSM Nederland is van 
oordeel dat deze cursus voldoet aan de 
minimum voorwaarden voor onderwijs 
als gesteld in het PE-reglement van de 
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 
en voor 14 uren kan worden ingebracht 
voor de PE-verplichting van NOB-leden.

ONDERWERPEN
De onderwerpen die de docenten 
behandelen zijn onder andere:

• Europese dimensie van de btw;
• ondernemerschap en fiscale eenheid 

btw;
• leveringen, diensten en combinaties 

daarvan;
• intracommunautaire transacties;
• verlegde heffing van btw en 

toepassing van het 0%-tarief;
• administratieve verplichtingen;
• basis btw bij levering en (ver)huur;
• bijzondere regelingen.
 
WAT MAAKT DE CURSUS ZO 
PRAKTISCH?
De docenten gooien in beginsel niet met 
wetsartikelen en rechtsoverwegingen 
uit rechterlijke uitspraken. Zij geven u een 
handreiking om zelf btw-vraagstukken op 
te lossen of in ieder geval te signaleren. 

Wij begrijpen dat u het niet meer gewend 
bent om twee dagen in de schoolbanken 
te zitten. Onze docenten begeleiden 
de stof daarom met veel sprekende 
praktijkvoorbeelden, maken de cursus zo 
interactief mogelijk en wisselen theorie 
af met praktijkvragen die uzelf gaat 
beantwoorden. Uiteraard wordt ook het 
maken van een heuse btw- aangifte 
onder begeleiding van onze docenten niet 
vergeten.

DOCENTEN
Onze docenten zijn zeer ervaren btw- 
specialisten uit de praktijk!
 
mr. Bart Ploum
Bart is director btw bij RSM. Hij heeft ruime 
ervaring als btw-adviseur van  
(inter)nationale organisaties.

Naast zijn reguliere werkzaamheden als 
adviseur heeft Bart jarenlang opgetreden 
als cursusleider in meerdaagse btw-
cursussen voor klanten van zijn voormalige 
werkgever en voor klanten van FENEX 
(organisatie voor logistiek en expeditie). 

Bart was en is regelmatig spreker voor 
diverse leergangen (onder andere 
voor  de Kamer van Koophandel), voor 
bijeenkomsten voor generale fiscalisten en 
accountants. Ook heeft Bart jarenlang het 
vak btw gegeven aan Avans Hogeschool in 
Den Bosch voor de opleiding tot fiscaal 



adviseur en als gastdocent opgetreden 
voor de Universiteit Maastricht. Uiteraard 
verzorgde hij ook legio op maat gemaakte 
‘in-house’ trainingen.
 
mr. Hans van Loenen
Hans is als btw-specialist werkzaam 
binnen de btw-adviesgroep van RSM. Hans 
heeft als btw-adviseur al ruim 25 jaar 
ervaring. Als btw-adviseur houdt Hans 
zich bezig met de advisering op het gebied 
van de btw aan diverse cliënten, waaronder
internationale handelende ondernemingen 
en vastgoed gerelateerde bedrijven.
 
Daarnaast treedt Hans regelmatig op als 
gastdocent en vanuit zijn functie heeft 
Hans ruime ervaring als cursusleider voor 
collega fiscalisten en accountants. Ook 
geeft hij regelmatig ‘in-house’ trainingen bij 
cliënten.
 

INVESTERING
De investering voor deze praktijkgerichte 
tweedaagse cursus, inclusief:
 
• cursusmateriaal;
• overnachting tussen de twee 

cursusdagen;
• ontbijt;
• twee lunches;
• 4-gangendiner;
• borrel na de eerste cursusdag;
• koffie, thee en water overdag;
• enthousiaste docenten;
 
is € 1.095, exclusief btw.
 
DATA, TIJDSTIPPEN EN LOCATIE
De cursus gaat plaatsvinden op 12 en  
13 april 2017. Op 12 april start de cursus om 
09.00 uur; op 13 april eindigt de cursus om 
17.00 uur. 
 
Locatie: De Ruwenberg, Ruwenbergstraat 7, 
5271 AG Sint-Michielsgestel. Voor meer info 
zie: www.ruwenberg.nl

mr. Bart Ploum

mr. Hans van Loenen

AANMELDEN?
Aanmelden voor deze praktische btw-
cursus kan uiterlijk vóór 10 maart 2017 
bij mevrouw Suus Geelen via  
sgeelen@rsm-nl.nl. Vermeld naast uw 
volledige naam en functie ook de naam 
van uw organisatie.

mailto:sgeelen%40rsm-wmv.nl?subject=Aanmelding%20btw-cursus


RSM in Nederland

Regio Noord- en Midden-Nederland
Alkmaar, T 072 541 11 11
Amsterdam, T 020 635 20 00
Haarlem, T 023 530 04 00
Utrecht, T 030 231 73 44

Regio Rotterdam
Rotterdam, T 010 455 41 00

Regio Zuid-Nederland
Eindhoven, T 040 295 00 15
Heerlen, T 045 405 55 55
Maastricht, T 043 363 90 50
Roermond, T 0475 336 163
Venlo, T 077 354 28 00

www.rsmnl.com

De in deze folder opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking 
op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. 
Hoewel bij de totstandkoming van deze folder de grootst mogelijke zorgvuldigheid is 
betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum 
van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze 
informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele 
advisering. RSM Netherlands B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
onjuistheden en de gevolgen hiervan. 
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