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U leert zich te beschermen tegen 
de meest courante maar ook  
minder courante BTW-blunders.

U krijgt een waterdichte update 
van de échte BTW knelpunten, 
geüpdatet en up to date.

U krijgt de kans uw persoonlijke 
BTW vraagstukken voor te leggen 
aan onze expert-trainer.
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20 + 1 veelgemaakte fouten tegen de BTW-wetgeving
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Waarom dit programma?

>
De docent

DE BTW-WETGEVING IS VOLTIJDS IN 

BEWEGING

Vooral de laatste jaren zien wij tal van nieuwe 

wetswijzigingen, circulaires, parlementaire vragen en 

commentaren opduiken. Sommigen zijn evident en 

makkelijk toe te passen, anderen zijn ingrijpend voor 

uw btw-administratie. Om door het bos de bomen 

te blijven zien enerzijds en dure fouten te vermijden 

anderzijds, stelt het IFBD deze unieke workshop voor.  

MEEST GEMAAKTE BLUNDERS 

Onze docent – zonder meer een expert in btw-

materie – definieerde een twintigtal mogelijke 

valkuilen die u ten allen tijde moet -, maar ook kunt, 

vermijden. Hij baseerde zich hiertoe op zijn ruime 

praktijkervaring, niet alleen als trainer, maar vooral als 

adviseur. Sommige van deze valkuilen zijn eeuwige 

struikelblokken, andere zijn uitermate recente booby 

traps. Maar allemaal kunnen ze uw organisatie een 

hoop geld kosten en u veel zorgen geven.

HOE KUNT U ZICH WAPENEN TEGEN EEN BTW-

CONTROLE?

Op het einde van de dag staan wij ook nog eens stil 

bij het praktische verloop van een btw-controle en 

procedure zodat u gewapend met kennis en inzichten 

de confrontatie aankunt. U leert niet alleen het proces, 

maar evenzeer de onderzoeksbevoegdheden van de 

btw-administratie.

WAT MAAKT DEZE WORKSHOP UNIEK?

Ofwel zijn btw-trainingen uitermate technisch en staan 

zij stil bij die complexe uitzonderingen die u éénmaal 

per jaar tegenkomt, ofwel vertrekken zij van de basis en 

gaan ze niet veel dieper in op de elementaire principes 

van de btw. Deze workshop is anders: de thema’s die 

wij selecteerden zijn acuut en cruciaal. Bovendien 

zijn dit de meest gemaakte fouten zodat u direct geld 

verdient na het volgen van deze training. Tot slot krijgt 

u de kans om - mocht dit nog niet behandeld zijn in de 

diverse thema’s - uw persoonlijk btw-vraagstuk voor te 

leggen aan de trainer.   

Jurgen Opreel is managing partner van De btw-lijn,  een onafhankelijk btw-advieskantoor 
voor zowel de externe beroepsbeoefenaars als nationale en internationale bedrijven. 
 
Hij is btw-adviseur sinds 1996.  Jurgen is “Lector btw” aan de Katholieke Hogeschool Leuven, 
gastspreker aan o.m. de Fiscale Hogeschool Brussel, Provinciale Hogeschool Limburg, de 
Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST), de Katholieke Hogescholen van Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) en 
Limburg (KHLim) en bij tal van beroepsorganisaties. Hij is tevens vaste medewerker voor de nieuwsbrief Fiscale 
Actualiteit, de Vandewinckele XIV en diverse vaktijdschriften. 
 
Verder verzorgt Jurgen ook de “Btw-club” bij Fiscaal informatief en tal van btw-opleidingen en seminaries, zowel 
interne als externe. Behalve Belgische btw is Jurgen ook actief op internationaal vlak en adviseert hij ook in 
buitenlandse btw.
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OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deel-
nemers aan deze cursus. Hierdoor 
kunt u optimaal profiteren van 
de kennis en ervaring van de 
docent. Bovendien toetst u op 
een interactieve manier uw eigen 
praktijksituatie aan die van uw 
collega’s. Zo garandeert het IFBD u 
een optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.

DEZE TRAINING BETAALT ZICH 
OP DRIE FRONTEN TERUG

Deze training heeft een directe 
return on investment en wel 
op diverse vlakken. Ten eerste 
betaalt u door de juiste btw-
aangifte het correcte bedrag. Ten 
tweede vermijdt u kostbare tijd 
en (administratieve) boetes bij 
controles. Ten derde hoeft u niet – 
te pas en te onpas – uw (externe) 
expert raadplegen voor advies 
zodat u deze kost kunt vermijden. 
Dit zorgt voor een drievoudige ROI. 

“Optimale beheering van de 
materie. Een pluim waard!”
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Overzicht programma

20 + 1 VEELGEMAAKTE FOUTEN

Tijdens deze workshop worden de onderstaande veelvuldig gemaakte fouten besproken. Voor elk 

thema wordt eerst kort het kader geschetst, gevolgd door een overzicht van de veelgemaakte fou-

ten en de gevolgen ervan. Tot slot krijgt u ook de kans uw eigen specifieke btw-vraag of probleem 

voor te leggen aan onze trainer.  

 ◆ Tijdstip van rapportering van handelingen in de btw-aangifte.

 ◆ Wederzijdse prestaties bv. sponsoring in ruil voor business-seat.

 ◆ Recht op aftrek:

 ❖ Specifieke kosten.

 ❖ Formaliteiten.

 ❖ Gemengde btw-plichtige.

 ◆ Onttrekkingen van goederen.

 ◆ Zelf uitgevoerde werken in onroerende staat.

 ◆ De regeling medecontractant voor werken in onroerende staat.

 ◆ Onroerende verhuur versus belastbare terbeschikkingstellingen.

 ◆ Btw/omzet-vergelijking.

 ◆ Factuurvereisten.

 ◆ Bewijs van vrijstellingen inzake btw (intracommunautair, uitvoer, invoer).

 ◆ Overbrengingen van goederen.

 ◆ Buitenlandse ondernemingen actief in België.

 ◆ Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen / overgangsregeling.

 ◆ Margeregeling voor tweedehandse goederen en voertuigen.

 ◆ Stopzetting btw-activiteit / herzieningen.

 ◆ Voordelen alle aard.

 ◆ Btw-teruggaven.

 ◆ Correcte rapportering van invoeren.

 ◆ Update van recente én voor u relevante wetswijzigingen, circulaires,  

parlementaire vragen en commentaren.

 ◆ Uw concrete vraag: waarmee worstelt u bij uw persoonlijke btw-aangifte?

TE VERMIJDEN VALKUILEN BIJ DE BTW-PROCEDURE

 ◆ Praktisch verloop van een btw-controle:

 ❖ Bewaringsplicht.

 ❖ Voorleggingsplicht.

 ❖ Onderzoeksbevoegdheden fiscus.

 ◆ De administratieve fase.

 ◆ De rechtelijke fase.

 ◆ Verjaring.

 ◆ Boeten, interesten en invorderingsmaatregelen.

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

De deelnemers krijgen uitgebreid 
de kans om hun eigen problematiek 
ter sprake te brengen. Om dit te 
realiseren, vragen wij op voorhand 
een beknopte beschrijving van de 
probleemstelling te formuleren. Op 
die manier kunnen wij de cursus 
volledig opstellen volgens uw eigen 
informatiebehoefte. 
U kunt hiervoor steeds contact 
opnemen met Dirk Spillebeen op 
het nummer: +32 50 38 30 30 
(e-mail: dirk@ifbd.be).

VERLOOP CURSUSDAG(EN)

08.30 Ontvangst, registratie met 
koffie/thee.

09.00 Start van de trainingsdag  
(met voorstelling docent)

12.30 Lunch

17.00 Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag 
wordt een korte (koffie-)pauze 
gehouden.

 
Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



HET GROTE BTW BLUNDERBOEK

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en 
een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt 
raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende 
collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 30% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de 
subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de 
vooropgestelde criteria kan u tot 30% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft ver-
eist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus 
ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken 
voor de cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor 
de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 
aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Inschrijvingsformulier

DATUM & LOCATIE:

KOSTPRIJS:
>  € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE 
LOCATIE VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om de cursus op een 
ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende 
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte 
van de laatste evoluties binnen 
uw sector. Daarom hebben we 
uw gegevens opgenomen in onze 
database. Uw informatie is voor 
eigen gebruik, wordt beveiligd en 
nooit aan derden doorgegeven. 
Hiertoe nemen we alle nodige 
maatregelen. Te allen tijde heeft u - 
overeenkomstig de wet “verwerking 
persoonsgegevens” van 8/12/1992  
en de “AVG-reglementering” van 
24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw 
gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR 
of via e-mail: DPO@ifbd.be.



>
Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>  zie hiertoe onze website 
www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=1693

