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ÉÉNDAAGSE FINANCIËLE 
EN FISCALE TRAININGEN

TRAINING VOOR MEERDERE COLLEGA’S TEGELIJK?

Een incompany-training
van Rendement: 

omdat maatwerk beter past!

Rendement biedt de moge-
lijkheid om alle trainingen 
in deze folder incompany te 
verzorgen. Bij een incompany-
training wordt de inhoud van 
het programma volledig op 
maat gemaakt. U kunt dus zelf 
allerlei situaties uit de prak-
tijk aandragen, die tijdens de 
training uitgebreid behandeld 
worden. Hierdoor behaalt u een 
optimaal rendement. Maar dat 
is niet het enige voordeel.

VOORDELEN
Een incompany-training heeft nog 
veel meer voordelen:
• U bespaart veel geld, want 

een incompany-training is in 

verhouding namelijk een stuk 
voordeliger dan wanneer de 
deelnemers zich opgeven voor 
een training met een open in-
schrijving.

• Tijdens een incompany-training 
is er veel meer interactie tussen 
de deelnemers en de docent 
en de deelnemers onderling. 

De deelnemers kennen elkaar 
meestal en voelen zich daar-
door vrijer om vragen te stellen 
of te reageren op stellingen.

• Doordat er een aantal collega’s 
tegelijkertijd wordt opgeleid, 
kan er een goede koppeling 
met de praktijk gemaakt wor-
den. Bovendien zorgt een in-

company-training voor eendui-
digheid in de aanpak en manier 
van werken.

U BEPAALT DE LOCATIE!
Bij een incompany-training vindt 
de training plaats bij u op kantoor 
of op een locatie naar keuze. U 
kunt er dus ook voor kiezen om 

ergens een vergaderruimte op een 
mooie, rustieke of inspirerende lo-
catie te huren. De kosten voor de 
locatie zijn voor rekening van uw 
organisatie. Vindt de training bij 
u op kantoor plaats, dan bent u 
geen geld aan het huren van een 
locatie kwijt. Bovendien hoeven u 
en uw collega’s niet naar een an-
dere locatie te reizen, waardoor er 
– in vergelijking met een training 
met open inschrijving – ook op 
reiskosten bespaard wordt.

VRIJBLIJVENDE OFFERTE
Bent u geïnteresseerd in een 
incompany-training van Rende-
ment? Stuur dan een mail naar in-
company@rendement.nl. Vermeld 
in uw mail om welke training het 
gaat, het aantal personen, in wel-
ke periode de incompany-training 
gegeven moet worden en wat de 
duur (in dagdelen) van de training 
moet zijn. Op basis van de ge-
gevens die wij van u ontvangen, 
brengen wij een vrijblijvende of-
ferte uit. Het geoffreerde bedrag 
is exclusief BTW en inclusief het 
samenstellen van het program-
ma, de docent, het materiaal en 
de reiskosten van de docent. De 
kosten voor de locatie, catering 
en een eventuele (voor)overnach-
ting voor de deelnemers en/of de 
docent zijn voor rekening van de 
opdrachtgever.

OPZET TRAININGEN
Alle trainingen bestaan uit 2 dagdelen (ochtend en middag) en 

worden klassikaal gegeven op een locatie centraal in Nederland. 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Bij deze kosten zijn de 

bijeenkomst (incl. lunch, koffie en thee), een cursusmap en de 

begeleiding door de docent inbegrepen. Reis- en parkeerkosten zijn niet in 

dit bedrag opgenomen.

LOCATIES
Alle locaties zijn uitstekend bereikbaar, zowel met de auto als 

met het openbaar vervoer.

CERTIFICAAT
Na afloop van de training 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 verleent het predikaat ‘Cedeo-erkend’ pas als minimaal 

80% van de ondervraagde klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is over 

performance, klantgerichtheid en samenwerking. 

€100 KORTING
voor abonnees van één van de 

Rendement-edities of Rendement.nl

PREMIUM-ABONNEES 
KRIJGEN MAAR LIEFST

€130 KORTING

WWW.RENDEMENT.NL/
INCOMPANY
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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. 
Rendement organiseert speciaal voor u een aantal financiële en fiscale 
trainingen.

BLIJF OP DE HOOGTE 
             VAN ALLE ONTWIKKELINGEN 
      IN UW VAKGEBIED!

F I N A N C I Ë L E  E N  F I S C A L E  T R A I N I N G E N  VA N  R E N D E M E N T

PE-PUNTEN
De meeste financiële en fiscale trainingen van Rendement zijn erkend 

door het Nirpa. Door het volgen van één of meerdere trainingen behaalt 

u de nodige PE-punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) en 

het Register Payroll Professionals (RPP):

ANTWOORDKAART
JA, IK SCHRIJF ME IN VOOR DE TRAINING(EN):

€100 KORTING 
voor abonnees van één 

van de Rendement-edities of 
Rendement.nl

Premium-abonnees krijgen

€130 KORTING

BTW IN DE 
ADMINISTRATIE
 
De administratie heeft een belangrijke 
rol binnen de organisatie. Voor de 
BTW is het belangrijk dat alle facturen 
gecheckt worden voordat ze betaald 
worden én dat de juiste BTW-code 
wordt toegepast. Dit alles is de verant-
woordelijkheid van de medewerkers van 
de administratie. Tijdens deze studiedag 
leert u wat de BTW-valkuilen zijn en hoe 
u die kunt vermijden. Er wordt ingegaan
op zaken die u tegenkomt in uw dage-
lijkse praktijk. Na afloop van de training 
kunt u dus makkelijk toetsen of uw 
administratie aan de eisen voldoet!

ONDERWERPEN
De volgende onderwerpen worden 
behandeld:
• Factuurvereisten en administratieve 

verplichtingen
• Inkoop(facturen)
• Verkoop(facturen)
• Focus Belastingdienst
• Praktische tips

BESTEMD VOOR
• Controllers
• Hoofden financiële administratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers boekhoud- en administra-

tiekantoren
• Ondernemers in het midden- en 

kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA
Kijk voor data en locaties op 
www.rendement.nl/btwadm

Meer informatie: www.rendement.nl/btwadm

AANSLUITING TUSSEN 
FINANCIËLE EN 
SALARISADMINISTRATIE

Bent u (mede)verantwoordelijk voor het 
aanmaken van de journaalposten uit 
de salarisadministratie ten behoeve van 
de grootboekadministratie? Of bent u 
juist degene die de journaalpost van de 
salarisadministratie krijgt aangeleverd 
en in de grootboekadministratie moet 
verwerken? Heeft u te maken met per-
soneelsbudgetten? Maakt u regelmatig 
loonkostenberekeningen? Dan is de 
training Aansluiting tussen financiële en 
salarisadministratie uitermate geschikt 
voor u. Deze training gaat dieper in op de 
afstemming tussen de salarisadministratie 
en de grootboekadministratie.

ONDERWERPEN
Na afloop van de training heeft u het 
volgende geleerd:
• U begrijpt het onderscheid tussen 

loonkosten en balansposten.
• U doorziet de loonjournaalpost en bent 

in staat zelf zo’n journaalpost te maken.
• U begrijpt de begrippen kostenplaats en 

kostendrager. 
• U heeft kennisgenomen van de aanslui-

ting tussen loon- en grootboekadminis-
tratie.

• U bent in staat deze aansluiting te 
controleren en te corrigeren.

• U heeft inzicht in de NEN-4400 (norm), 
die eisen bevat voor het toetsen van 
bedrijven die personeel ter beschikking 
stellen (zoals uitzendbureaus, payrollbe-
drijven en onderaannemers in de bouw).

BESTEMD VOOR
• Controllers
• Hoofden financiële administratie
• Hoofden salarisadministratie
• Medewerkers financiële administratie
• Medewerkers salarisadministratie
• Medewerkers boekhoud- en administra-

tiekantoren

DATA
Kijk voor data en locaties op 
www.rendement.nl/afs

Meer informatie: www.rendement.nl/afs

BTW IN DE 
NON-PROFITSECTOR

Stichtingen en verenigingen kunnen 
door de Belastingdienst als ondernemer 
voor de BTW aangemerkt 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-regelgeving 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
Kijk voor data en locaties op 
www.rendement.nl/btwnp

Meer informatie: www.rendement.nl/btwnp 

BTW EN BUITENLAND

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 fouten 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 immers 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
Kijk voor data en locaties op 
www.rendement.nl/btwbtl

Meer informatie: www.rendement.nl/btwbtl

GRENSOVERSCHRIJDEND 
WERKEN

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 
onduidelijkheid. Daarnaast volgen 
veranderingen in de wet- en regelgeving 
elkaar in hoog tempo op. Wie is er 
verantwoordelijk voor de afdracht van 
loonbelasting en sociale premies? En 
hoe gaat uw organisatie om met sociale 
zekerheidsuitkeringen en pensioenen 
die in een ander land zijn belast? Tijdens 
de eendaagse studiedag Grensover-
schrijdend 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 tewerkstellingsver-

gunningen
• Gevolgen van de 183-dagen regeling
• Ontwikkelingen rondom fiscale, admi-

nistratieve, sociale en arbeidsrechtelijke 
voorwaarden

BESTEMD VOOR
• Salarisadministrateurs
• Personeelsfunctionarissen
• Financieel administrateurs
• Medewerkers boekhoud- en adminis-

tratiekantoren
• Arboverantwoordelijken
• Casemanagers
• OR-leden
• Ondernemers in het midden- en klein-

bedrijf

DATA
Kijk voor data en locaties op 
www.rendement.nl/gow
  

Meer informatie: www.rendement.nl/gow

AUTO VAN DE ZAAK

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 wijzigingen in de bijtelling voor de 
deur. Zorg dat u volledig 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 her-

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

privégebruik en de verklaring uitsluitend 
zakelijk gebruik

• Hoe te handelen bij wisseling van werk-
gever 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: investerings-
aftrek, VAMIL-regeling, motorrijtuigen-
belasting, 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 adminis-

tratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en 

kleinbedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA
Kijk voor data en locaties op
www.rendement.nl/auto

Meer informatie: www.rendement.nl/auto

BTW IN DE PRAKTIJK

De BTW blijft één van de meest 
ingewikkelde belastingsoorten. Het is 
niet voor niets dat er in de BTW-
aangifte veel fouten gemaakt worden. 
En die fouten kunnen duur uitpakken 
als bij een belastingcontrole 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 
voorbeelden 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 adminis-

tratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en klein-

bedrijf
• (Fiscaal) adviseurs

DATA
Kijk voor data en locaties op 
www.rendement.nl/btw
 

Meer informatie: www.rendement.nl/btw

PENSIOENEN

Veel mensen in een organisatie hebben te 
maken met het pensioen van de werkne-
mers. Voor werkgevers is het pensioen een 
belangrijke maar dure arbeidsvoorwaarde. 
Hoe houdt u het evenwicht tussen verzorgen 
en belonen? Hoe houdt u de kosten in de 
hand? En hoe maximaliseert u de ‘investe-
ring 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 ondernemingsraad om 
de hoek kijken. Tijdens de studiedag Pensioe-
nen 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
Kijk voor data en locaties op 
www.rendement.nl/pensioen

 

 
Meer informatie: www.rendement.nl/pensioen

WERKKAPITAALBEHEER

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 Werkkapitaalbeheer 
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 (onder-

delen werkkapitaal, verschil tussen 
statische en dynamische analyse en be-
heer 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 weerstands-
vermogen (relatie tussen werkkapitaal 
en werkzaam vermogen, relatie tussen 
werkkapitaal en weerstandsvermo-
gen, 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 adminis-

tratiekantoren
• Ondernemers in het midden- en klein-

bedrijf
• Cash- en creditmanagers
• Consultants

DATA
Kijk voor data en locaties op 
www.rendement.nl/wkb

 

Meer informatie: www.rendement.nl/wkb

DE KOSTEN VAN DEZE
EENDAAGSE TRAININGEN
BEDRAGEN:
M € 645 per training.
M Rendement-abonnees krijgen € 100 

korting en betalen slechts € 545.
M Premium-abonnees krijgen maar liefst  

€ 130 korting en betalen € 515.
M De prijs voor de 2e en 3e deelnemer van 

dezelfde organisatie is € 465 p.p.
M Elke 4e deelnemer betaalt slechts € 195.

De training ‘BTW in de non-profit-
sector kent de volgende prijzen:
M € 545 voor niet-abonnees.
M Rendement-abonnees krijgen € 100 

korting en betalen slechts € 445.
M Premium-abonnees krijgen maar liefst  

€ 130 korting en betalen € 415.
M De prijs voor de 2e en 3e deelnemer van 

dezelfde organisatie is € 365 p.p.
M Elke 4e deelnemer betaalt slechts € 195.

m  Aansluiting tussen financiële en salarisadministratie op (datum)*

m  Auto van de zaak op (datum)*

m  BTW en buitenland op (datum)*

m  BTW in de administratie op (datum)*

m  BTW in de non-profitsector op (datum)*

m  BTW in de praktijk op (datum)*

m  Grensoverschrijdend werken op (datum)*

m  Pensioenen op (datum)*

m  Werkkapitaalbeheer op (datum)*

M Ik krijg € 100 korting per training, want ik ben abonnee van één van de 
 Rendement-edities of Rendement.nl.

M Ik krijg € 130 korting per training, want ik ben Premium-abonnee van Rendement.

Wilt u met meerdere personen komen, ga dan naar de website van de betreffende training of bel met 
de afdeling opleidingen (tel. 010 – 224 80 05).

*  Kijk voor data van de trainingen op de betreffende website

Vergeet niet uw gegevens op de andere kant van deze kaart in te vullen!

Aansluiting tussen financiële en 
salarisadministratie 90 PE-punten

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


