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KLIK OP EEN ONDERWERP 
VOOR MEER INFORMATIE

De ontwikkelingen op financieel 

en fiscaal gebied staan nooit stil. 

Het is dus van groot belang dat u 

op de hoogte blijft van alle actuele 

ontwikkelingen in uw vakgebied. 

U bent immers verantwoordelijk 

voor het financiële reilen en zeilen 

binnen uw organisatie. Het is uw 

taak om ervoor te zorgen dat alle 

belastingaangiften juist en op 

tijd gedaan worden. Maar van u 

wordt niet alleen de kennis van de 

wet- en regelgeving verwacht. In 

toenemende mate worden er ook 

andere eisen aan u gesteld. Denk 

aan het overzichtelijk presenteren 

van alle financiële gegevens, zodat 

uw organisatie beslissingen kan 

nemen die goed onderbouwd 

zijn. Hiervoor heeft u weer andere 

vaardigheden nodig. Rendement 

organiseert speciaal voor financiële 

professionals een aantal financiële 

en fiscale studiedagen.

FINANCIËLE EN 
FISCALE TRAININGEN 
VAN 
RENDEMENT 
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Klik hier om terug te keren naar het overzicht

De regels rondom de auto van de zaak zijn talrijk 
en ingewikkeld. Er worden dan ook nog steeds heel 
veel administratieve fouten gemaakt met betrekking 
tot de auto van de zaak. Weet u bijvoorbeeld hoe 
het zit als een werknemer in één jaar in verschillende 
leaseauto’s rijdt? Bovendien staan er weer wijzigin-
gen in de bijtelling voor de deur. Zorg dat u volle-
dig op de hoogte bent, want u moet alle regeltjes 
immers op de goede manier toepassen. Tijdens de 
studiedag Auto van de zaak worden alle aspecten 
rondom de auto van de zaak uitgebreid behandeld. 

ONDERWERPEN
• Wanneer is een auto een auto van de zaak?
• De bijtelling voor het privégebruik voor de 

werknemer
• De onttrekking voor het privégebruik voor de 

ondernemer
• Meerdere auto’s van de zaak in een jaar
• Wanneer moeten privékilometers herrekend worden 

en wanneer niet?
• De risico’s van de verklaring geen privégebruik en de 

verklaring uitsluitend zakelijk gebruik
• Hoe te handelen bij wisseling van werkgever c.q. 

nieuwe werknemers?
• Woon-werkverkeer: verschillen tussen 

inkomstenbelasting/loonheffing en de BTW

• De bestelauto die (nagenoeg) uitsluitend geschikt is 
voor het goederenvervoer

• De milieuvriendelijke auto: investeringsaftrek, VAMIL-
regeling, motorrijtuigenbelasting, BPM

• De grijskentekenregeling voor de bestelauto
• De BTW-dienst, inclusief de nieuwe term ‘normale 

vergoeding’

BESTEMD VOOR
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA
• Donderdag 5 november 2015 - Utrecht

Meer informatie en aanmelden: 
www.rendement.nl/auto

AUTO VAN 

DE ZAAK
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Klik hier om terug te keren naar het overzicht

Doet uw organisatie veel zaken met het buitenland, 
dan heeft u te maken met allerlei complexe regels 
in de omzetbelasting. Het is belangrijk dat u goed 
op de hoogte bent van al deze regels en geen fou-
ten maakt in de BTW-aangifte. Want als bij een 
belastingcontrole blijkt dat er zaken niet goed zijn 
gegaan, bent u de pineut. De boetes kunnen im-
mers flink oplopen. Tijdens de studiedag BTW en 
buitenland wordt uw kennis over de BTW-wetgeving 
bij buitenlandse transacties naar een hoger niveau 
gebracht! 

ONDERWERPEN
• Wat zijn de gevolgen voor zaken doen met het 

buitenland?
• Wat moet u doen om het 0%-tarief te kunnen 

toepassen?
• Aan welke eisen moet de factuur voldoen?
• Wat is het belang van een juist BTW-

identificatienummer?
• Wanneer bent u in Nederland BTW verschuldigd?
• Wanneer en hoe kunt u de BTW in aftrek brengen?
• Wat is het verschil als u zaken doet met particulieren 

of ondernemers?
• Wanneer en hoe moet u aangifte doen in het 

buitenland?

BESTEMD VOOR
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA
• Dinsdag 22 september 2015 - Utrecht
• Dinsdag 15 december 2015 - Utrecht

Meer informatie en aanmelden: 
www.rendement.nl/btwbtl

BTW EN

BUITENLAND
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Klik hier om terug te keren naar het overzicht

Stichtingen en verenigingen kunnen door de Be-
lastingdienst als ondernemer voor de BTW aange-
merkt worden. In dat geval moet uw organisatie 
BTW afdragen voor de diensten die uw organisatie 
verricht of de producten die zij verkoopt. Maar de 
BTW-regelgeving voor non-profitorganisaties is heel 
complex en er worden in de praktijk dan ook veel 
fouten gemaakt.
Tijdens de studiedag BTW in de non-profitsector 
wordt u wegwijs gemaakt in de complexe BTW-re-
gelgeving voor stichtingen en verenigingen. 

ONDERWERPEN
• BTW-vrijstellingen in de non-profitsector
• Sponsoring en BTW
• Fondsenwerving en BTW
• Subsidies en BTW
• Detacheren en BTW
• Multifunctionele panden en BTW
• BTW-teruggave

BESTEMD VOOR
• Bestuurders van stichtingen en verenigingen
• Hoofden financiële administratie van non-

profitinstellingen
• Medewerkers financiële administratie van non-

profitinstellingen
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• (Fiscaal) adviseurs

DATA
• Dinsdag 13 oktober 2015 - Utrecht

Meer informatie en aanmelden: 
www.rendement.nl/btwnp

BTW IN DE 

NON-PROFIT-

SECTOR
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Klik hier om terug te keren naar het overzicht

De BTW blijft één van de meest ingewikkelde be-
lastingsoorten. Het is niet voor niets dat er in de 
BTW-aangifte veel fouten gemaakt worden. En die 
fouten kunnen duur uitpakken als bij een belasting-
controle blijkt dat er het een en ander niet goed 
gegaan is. U voorkomt deze fouten door deel te 
nemen aan de studiedag BTW in de praktijk. Tijdens 
deze studiedag  wordt uw algehele kennis over de 
BTW-wetgeving aan de hand van praktische voor-
beelden vergroot. 

ONDERWERPEN
• Hoe komen we aan de BTW?
• Hoe ziet de toekomst er uit?
• Wie is belastingplichtig?
• Hoe zit het met de fiscale eenheid BTW?
• Vrijstellingen
• Wanneer bestaat er recht op aftrek van 

voorbelasting?
• Administratieve en factuurverplichtingen
• Boetes
• BTW-transacties binnen en buiten de EU
• BTW-correcties (zoals BUA, correctie privégebruik 

auto en woning, herziening van de BTW)
• Bijzondere teruggave BTW

BESTEMD VOOR
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA
• Donderdag 24 september 2015 - Utrecht
• Dinsdag 8 december 2015 - Utrecht
 
Meer informatie en aanmelden: 
www.rendement.nl/btw

BTW IN DE 

PRAKTIJK
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Klik hier om terug te keren naar het overzicht

Sinds enkele jaren is er vrij verkeer van personen 
binnen de EU, maar in de praktijk blijkt dit niet zo 
eenvoudig te zijn. Door de vele regels is er veel on-
duidelijkheid. Daarnaast volgen veranderingen in de 
wet- en regelgeving elkaar in hoog tempo op. Wie is 
er verantwoordelijk voor de afdracht van loonbelas-
ting en sociale premies? En hoe gaat uw organisatie 
om met sociale zekerheidsuitkeringen en pensioenen 
die in een ander land zijn belast? Tijdens de een-
daagse studiedag Grensoverschrijdend werken wordt 
u volledig op de hoogte gebracht van alle regels en 
wijzigingen op het gebied van werken over de grens.

ONDERWERPEN
• Actualiteiten op het gebied van sociale zekerheid
• Regels rondom verblijfsvergunningen
• De nieuwe 30%-regeling
• Mogelijkheden van tewerkstellingsvergunningen
• Gevolgen van de 183-dagen regeling
• Ontwikkelingen rondom fiscale, administratieve, 

sociale en arbeidsrechtelijke voorwaarden

BESTEMD VOOR
• Salarisadministrateurs
• Personeelsfunctionarissen
• Financieel administrateurs
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Arboverantwoordelijken
• Casemanagers
• OR-leden
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

DATA
• Dinsdag 29 september 2015 - Utrecht
 
Meer informatie en aanmelden: 
www.rendement.nl/gow

GRENS-

OVERSCHRIJDEND 

WERKEN
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Klik hier om terug te keren naar het overzicht

Heeft uw organisatie externe financiering nodig, dan 
is het van belang om te weten hoe kredietwaardig het 
bedrijf is en hoe u een kredietaanvraag moet opstel-
len. Tijdens de studiedag Krediet aanvragen wordt uw 
organisatie bekeken door de ogen van de bank en 
de kredietinformatiebureaus. Zo hoort u welke eisen 
banken stellen aan de diverse aspecten die bijdragen 
aan de kredietwaardigheid. Ook de betekenis en aan-
wendingsmogelijkheden van diverse soorten zeker-
heden komen aan bod. Er is tijdens deze training veel 
ruimte voor het stellen van vragen en het bespreken 
van praktijkvoorbeelden.

ONDERWERPEN  
• Begrippenkader kredietwaardigheid (Financial 

Accounting: publicatieplicht, Rappaport: The 
Value Network, Zin en onzin van de 10 C’s, Basel 
II en III: UCR, Soorten kredietinstellingen en 
kredietinformatie)

• Old School Finance: Partiële Financieringsleer 
(gouden balansregel en werkkapitaalmatrix, 
liquiditeit, activiteit, rentabiliteit, solvabiliteit)

• Moderne analysetechnieken (rendement, link 
tussen werkkapitaal, liquiditeit en rentabiliteit, 
weerstandsvermogen, bancair aansprakelijk 
vermogen en betalingscapaciteit)

• Zekerheden (primaire, secundaire en tertiaire 

zekerheden versus zakelijke, persoonlijke en 
oneigenlijke zekerheden, alternatieve vormen van 
financiering, bankconvenant en cashflow statement) 

BESTEMD VOOR
• Controllers
• Assistent controllers
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• Creditmanagers
• Consultants

DATA
• Maandag 9 november 2015 - Utrecht

Meer informatie en aanmelden: 
www.rendement.nl/krediet

KREDIET 

AANVRAGEN
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Klik hier om terug te keren naar het overzicht

Veel mensen in een organisatie hebben te maken met 
het pensioen van de werknemers. Voor werkgevers is 
het pensioen een belangrijke maar dure arbeidsvoor-
waarde. Hoe houdt u het evenwicht tussen verzorgen 
en belonen? Hoe houdt u de kosten in de hand? En 
hoe maximaliseert u de ‘investering in pensioen’? Ook 
voor financials is het pensioenvraagstuk van belang. 
Pensioen loopt immers vaak uit budget. Hoe komt dat 
en hoe voorkomt u dat? Welke kosten kunt u wel/
niet beheersen en/of verlagen en hoe verbetert u het 
administratieve proces? In de communicatie rondom 
het pensioen komen de afdeling HR en de onderne-
mingsraad om de hoek kijken. Tijdens de studiedag 
Pensioenen wordt de ingewikkelde materie rondom 
pensioenen van alle kanten belicht op een praktische 
en begrijpelijke manier.

ONDERWERPEN  
• Pensioenvormen/systemen
• De Pensioenwet
• Pensioen-/uitvoeringsovereenkomst
• Pensioenuitvoerders
• Startbrief/pensioenreglement
• Ontslag & waardeoverdracht
• Echtscheiding
• Flexibilisering
• Communicatie pensioenuitvoerder

• Kosten(beheersing) van pensioen 
• Fiscale spelregels
• Aanpassingen 2015
• Gelijke behandeling 
• Rechten Ondernemingsraad
• Binding werknemers
• Communicatie/zorgplicht werkgever

BESTEMD VOOR
• Salarisadministrateurs
• Financials
• Hoofden P&O
• P&O-medewerkers
• OR-leden
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf

DATA
• Donderdag 8 oktober 2015 - Utrecht
  
Meer informatie en aanmelden: 
www.rendement.nl/pensioen

PENSIOENEN
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Klik hier om terug te keren naar het overzicht

Van financiële professionals wordt steeds meer ver-
wacht dat hun rapportages overzichtelijk en eenvou-
dig zijn. De directie beschikt vaak niet over de juiste 
financiële kennis en moet op basis van die rapporta-
ges belangrijke beslissingen nemen. Tijdens de trai-
ning Rapporteren voor financials leert u in één dag de 
juiste selecties te maken in Excel en deze te koppelen 
aan Word, zodat uw cijfers correct, snel en duide-
lijk in Word-rapporten komen te staan. Daarnaast 
leert u ook de koppeling naar PowerPoint te maken, 
waardoor u op een eenvoudige, boeiende en effici-
ente manier uw financiële gegevens kunt toelichten. 
Kortom: in één dag hoort u alles wat u nodig heeft 
voor een professionele presentatie - van rapport tot 
dia-presentatie - van uw financiële gegevens. Tijdens 
deze praktijkdag wordt gewerkt met Microsoft Office 
2010. Indien gewenst wordt de stof ook toegelicht in 
andere versies.

ONDERWERPEN
• Excel (database maken, gegevenslijst sorteren, titels 

blokkeren, overzetten naar kolomkoppen, beeld 
splitsen, autofilter gebruiken, uitgebreidere filter, 
subtotalen berekenen, draaitabel maken, grafieken, 
scenario rapportage)

• Word (initiaal gebruiken, teksteffecten aanbrengen, 
tekstvak bewerken, watermerk aanmaken, 

afbeelding aanpassen, openen van Excel-werkbladen, 
importeren en bewerken van een werkblad, 
gegevens uit Excel koppelen, koppelingen bijwerken, 
grafieken)

• PowerPoint (nieuwe dia invoegen, dia-indeling 
toepassen, tekst invoegen, iIlustraties invoegen, 
presentatie opslaan, tabel in dia toevoegen, tabel 
maken, gegevens koppelen aan Excel, grafiek maken 
en bewerken, notities bij uw presentatie, kleiner 
opslaan, hand-outs maken, navigeren in presentatie)

• PDF (publiceren naar PDF, duurzame PDF’s maken, 
PDF beveiligen)

 
BESTEMD VOOR
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Managers

DATA
• Dinsdag 17 november 2015 - Utrecht

Meer informatie en aanmelden: 
www.rendement.nl/rvf

RAPPORTEREN 

VOOR FINANCIALS



11

Klik hier om terug te keren naar het overzicht

Door de economische situatie kan het werkkapitaal 
van uw organisatie behoorlijk onder druk komen te 
staan en dat heeft weer gevolgen voor de liquiditeit 
van uw onderneming. Tijdens de studiedag Werkka-
pitaalbeheer wordt uw kennis over het analyseren en 
beheren van uw werkkapitaal naar een hoger niveau 
gebracht. Aan het einde van de dag weet u precies 
op welke manier u het werkkapitaal kunt beïnvloeden 
om de liquiditeit van uw onderneming te verbeteren, 
waardoor het vaak makkelijker wordt om krediet te 
krijgen. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen 
en het bespreken van praktijkvoorbeelden. Bovendien 
zal er gedurende de studiedag een waargebeurde 
case worden behandeld. Na afloop ontvangt u een 
spreadsheet waarin alle berekeningen die tijdens de 
studiedag zijn behandeld zijn opgenomen. Zo kunt u 
de berekeningen gemakkelijk op uw eigen organisatie 
toepassen. 

ONDERWERPEN
• Begrippenkader werkkapitaal (onderdelen 

werkkapitaal, verschil tussen statische en dynamische 
analyse en beheer van werkkapitaal, plaats van 
het werkkapitaalbeheer in uw organisatie, Cash 
Conversion Cycle)

• Statische analyse en beheer van het werkkapitaal 
(gouden balansregel, werkkapitaalmatrix, 

liquiditeitsratio’s, werkkapitaalratio’s)
• Dynamische analyse en beheer van het werkkapitaal 

(CCC: activiteitenratio’s, cashflows en cashflow 
ratio’s)

• Werkzaam vermogen en weerstandsvermogen 
(relatie tussen werkkapitaal en werkzaam vermogen, 
relatie tussen werkkapitaal en weerstandsvermogen, 
opname werkkapitaalbeheer in creditpolicy: de 
bijdrage van het werkkapitaalbeheer aan het 
werkzaam vermogen en het weerstandsvermogen)

BESTEMD VOOR
• Controllers
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
• Cash- en creditmanagers
• Consultants

DATA
• Maandag 23 november 2015 - Utrecht

Meer informatie en aanmelden: 
www.rendement.nl/wkb

WERKKAPITAAL-

BEHEER
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Klik hier om terug te keren naar het overzicht

DE KOSTEN VAN DEZE 
ÉÉNDAAGSE TRAININGEN 
BEDRAGEN:
• € 625 per training.
• Rendement-lezers krijgen € 100 

korting en betalen slechts € 525.
• Premium-abonnees krijgen maar liefst 

€ 130 korting en betalen € 495.
• De prijs voor de 2e en 3e deelnemer 

van dezelfde organisatie is € 445 p.p.
• Elke 4e deelnemer betaalt slechts 

€ 195.

DE TRAINING ‘BTW IN DE 
NON-PROFITSECTOR’ KENT DE 
VOLGENDE PRIJZEN:
• € 525 voor niet-abonnees.
• Rendement-lezers krijgen € 100 

korting en betalen slechts € 425.
• Premium-abonnees krijgen maar liefst 

€ 130 korting en betalen € 395.
• De prijs voor de 2e en 3e deelnemer 

van dezelfde organisatie is € 345 p.p.
• Elke 4e deelnemer betaalt slechts 

€ 195.

KOSTEN

EN ALGEMENE 

INFORMATIE

PE-PUNTEN
De meeste financiële en fiscale studie-
dagen van Rendement zijn erkend door 
het Nirpa. Door het volgen van één of 
meerdere studiedagen behaalt u de no-
dige punten voor het Register Salarisad-
ministratie (RSa) en het Register Payroll 
Professionals (RPP):

Auto van de zaak 68 PE-punten
BTW en buitenland 68 PE-punten
BTW in de non-profitsector   
 45 PE-punten
BTW in de praktijk 68 PE-punten
Grensoverschrijdend werken  
 83 PE-punten
Pensioenen  55 PE-punten
Rapporteren voor financials 
 45 PE-punten

OPZET STUDIEDAGEN
Alle studiedagen bestaan uit 2 dagdelen 
(ochtend en middag) en worden klassi-
kaal gegeven op een locatie centraal in 
Nederland. 

LOCATIES
Alle locaties zijn uitstekend bereikbaar, 
zowel met de auto als met het open-
baar vervoer.

CERTIFICAAT
Na afloop van de studiedag krijgt u een 
certificaat van deelname toegestuurd.

CEDEO-ERKEND
Rendement is ‘Cedeo-erkend’. Deze 
erkenning is gebaseerd op regelmatige 
klanttevredenheidsonderzoeken door 
het onafhankelijke Cedeo. Cedeo ver-
leent het predikaat ‘Cedeo-erkend’ pas 
als minimaal 80% van de ondervraagde 
klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is 
over performance, klantgerichtheid en 
samenwerking. 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Bij 
deze kosten zijn de bijeenkomst (incl. lunch, kof-
fie en thee), een cursusmap en de begeleiding 
door de docent inbegrepen. Reis- en parkeerkos-
ten zijn niet in dit bedrag opgenomen.
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