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WELKOM BIJ EFS,
ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM
EFS, Erasmus University Rotterdam is een samenwerking van de secties fiscaal recht en
fiscale economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. EFS is al ruim 25 jaar een
toonaangevend onderwijs- en onderzoeksinstituut op het gebied van de internationale
en Europese fiscaliteit. EFS richt zich tot de omzetbelasting, douane en de inkomsten-,
dividend- en vennootschapsbelasting met een Europese en internationale component.
Met de Nederlandstalige Post-Master Indirecte Belastingen (PMIB) biedt EFS hoogwaardig
postacademisch onderwijs voor professionals die zich verder willen verbreden en verdiepen
in de werking en toepassing van het Europese- en nationale recht in de omzetbelasting.
Graag verwelkomen wij u bij PMIB of bij één van de andere Post-Masters van EFS!
Prof. René van der Paardt
Programma Directeur Post-Master Indirecte Belastingen - Bestuurslid EFS

POST-MASTER INDIRECTE
BELASTINGEN
Fiscale professionals die actief zijn op het
terrein van de btw bevinden zich in een continu
veranderend speelveld. U en/of uw medewerkers
willen op de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen op het vakgebied. De diepgaande
kennis die hiervoor nodig is, wilt u op een
praktijkgerichte en doeltreffende wijze vergaren.
In de Post-Master Indirecte Belastingen worden
diverse onderwerpen geïntegreerd belicht.
De EU-rechtelijke benadering staat daarbij
op de voorgrond. De post-master bestaat uit
wekelijkse middag- en avond bijeenkomsten
(dinsdagen) in de periode van 4 september tot
en met dinsdag 27 november 2018.
Vanwege de toenemende rol van indirecte
belastingen binnen het fiscale spectrum, wordt
de focus gelegd op de onderwerpen die relevant
zijn voor iedere ervaren fiscalist die werkzaam is
op het terrein van de BTW. De meest actuele
ontwikkelingen binnen bekende BTW-thema’s
worden behandeld, zoals belastingplicht, plaats
van dienst, maatstaf van heffing en aftrek van
voorbelasting. Ook wordt ingezoomd op

specifieke onderwerpen als holdingproblematiek, misbruik van recht en diverse
vrijstellingen, waarbij specifieke aspecten die
relevant zijn voor de financiële sector ook
uitgebreid aan bod komen. Daarnaast wordt
ingegaan op aanverwante thema’s, zoals het
wetgevingsproces, de controle en
ondernemingsstrategieën, zodat ook de context
van de regelgeving en de BTW-processen beter
worden begrepen. Bij alle sessies is er
uitgebreid gelegenheid voor discussie en het
stellen van vragen.
Om de post-master succesvol af te ronden
dienen de cursisten een verhandeling te
schrijven en deze te verdedigen voor de
examencommissie van EFS.
De colleges worden verzorgd door
vooraanstaande gastsprekers en
gerenommeerde hoogleraren afkomstig uit
verschillende hoeken van het fiscale speelveld.
Ze zijn ervaren docenten en toonaangevend
op hun terrein, waardoor een hoog
opleidingsniveau gegarandeerd is.

DOELGROEP
Het programma is gericht op professionals uit
de fiscale praktijk met twee tot negen jaar
werkervaring, die zich willen verbreden en
verdiepen op het terrein van het Europese- en
nationale recht recht met betrekking tot de
omzetbelasting. Iedere fiscalist in de
belastingadviespraktijk, het bedrijfsleven,

de wetenschap, de rechterlijke macht, de
advocatuur, de ministeries of de
Belastingdienst nodigen wij van harte uit om
aan de post-master deel te nemen.
Door de diversiteit van de deelnemers biedt de
opleiding een buitengewone kans om uw
netwerk verder uit te bouwen en te versterken.

PROGRAMMA | 4 SEPTEMBER - 27 NOVEMBER 2018

WEEK 1

DINSDAG 4 SEPTEMBER 2018

13.00 - 14.00

Opening

14.00 - 17.00

Algemene Beginselen van het EU-recht

18.00 - 21.00

Overige communautaire aspecten

WEEK 2

DINSDAG 11 SEPTEMBER 2018

14.00 - 17.00

Belastingplicht

18.00 - 21.00

Publiekrechtelijke lichamen en subsidies

WEEK 3

DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018

14.00 - 17.00

Concernproblematiek I

18.00 - 21.00

Concernproblematiek II

WEEK 4

DINSDAG 25 SEPTEMBER 2018

14.00 - 17.00

Zakelijk vs. Privé; BUA

18.00 - 21.00

Maatstaf van heffing

WEEK 5

DINSDAG 2 OKTOBER 2018

14.00 - 17.00

Aftrek van voorbelasting I

18.00 - 21.00

Aftrek van voorbelasting II

WEEK 6

DINSDAG 9 OKTOBER 2018

14.00 - 17.00

Plaats van dienst, vaste inrichting I

18.00 - 21.00

Onroerend goed

WEEK 7

DINSDAG 23 OKTOBER 2018

14.00 - 17.00

Douanerechten, heffingen bij invoer

18.00 - 21.00

Internationale handel en leveringen

WEEK 8

DINSDAG 30 OKTOBER 2018

14.00 - 17.00

Vrijstellingen: medisch, onderwijs, sociaal-cultureel I

18.00 - 21.00

Vrijstellingen: medisch, onderwijs, sociaal-cultureel II

WEEK 9

DINSDAG 6 NOVEMBER 2018

14.00 - 17.00

Financiële vrijstellingen I

18.00 - 21.00

Financiële vrijstellingen II

WEEK 10

DINSDAG 13 NOVEMBER 2018

14.00 - 17.00

Wetgevingsproces

18.00 - 21.00

Misbruik van recht

WEEK 11

DINSDAG 20 NOVEMBER 2018

14.00 - 17.00

Toezicht en controle in EU-perspectief

18.00 - 21.00

Indirect Tax Assurance: Tax Control Framework

WEEK 12

DINSDAG 27 NOVEMBER 2018

14.00 - 17.00

Btw ondernemingsstrategieën in Europa

18.00 - 21.00

Controle en boete, fraude en strafrecht

WEEK 4, 2019

VERHANDELINGEN

PROGRAMMA MANAGEMENT
Prof. dr. René van der Paardt
Programma Directeur/
Bestuurslid EFS
René van der Paardt is
hoogleraar verbruiksbelastingen aan de Erasmus
School of Economics en
docent aan de Amsterdam
School of Real Estate.
Hij is redacteur van WPNR
en Bouwrecht en publiceert
regelmatig in diverse
tijdschriften. Daarnaast is
hij als belastingadviseur
verbonden aan AKD N.V.

Drs. Ted Braakman
Programma Coördinator
Ted Braakman is
universitair docent
omzetbelasting aan de
Erasmus School of Law.
Hij is oud-parter van EY en
thans als extern adviseur
verbonden aan RED The
Network. Daarnaast heeft
hij een eigen adviespraktijk.

ALGEMENE INFORMATIE PMIB 2018
DATA
De collegeperiode start dinsdag 4 september
en eindigt dinsdag 27 november 2018.

CURSUSGELD
Deelname PMIB €5.850,Inclusief cursusmateriaal en maaltijden.

TIJDEN
Iedere dinsdag vinden twee bijeenkomsten
plaats van ieder drie uur (14:00-21:00).

TAAL
De voertaal van het programma is
Nederlands.

LOCATIE
De opleiding vindt plaats op de campus van
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

TIJDSBESLAG
Naast de verplichte aanwezigheid op
tien van de twaalf cursusdagen, dient u
rekening te houden met de voorbereiding
van de colleges - gemiddeld een ochtend
per collegedag - en het schrijven van de
verhandeling ten behoeve van het mondeling
examen.
GROEPSGROOTTE
Groepen bestaan uit maximaal 25
deelnemers, teneinde actieve participatie
optimaal te realiseren.
TOELATINGSEISEN
Gezien het hoge niveau van de opleiding zijn
de toelatingseisen gesteld op een voltooide
academische fiscale opleiding en minstens
twee jaar relevante praktijkervaring.
DISCLAIMER
EFS behoudt zich het recht om
veranderingen aan te brengen betreft het
beleid, het programma, het cursusgeld en
andere zaken vermeld in deze folder.

ACCREDITATIE / PERMANENTE EDUCATIE
De opleiding is geaccrediteerd.
Door deelname komt u in aanmerking voor
PE-punten.
Dit geldt in elk geval voor NOB- en RB-leden.
Het volgen van de gehele post-master
kwalificeert naar onze mening voor 66 uren
Meer informatie kunt u vinden op de
EFS-website en de website van uw
beroepsorganisatie.
CERTIFICAAT
Bij deelname aan de Post-Master ontvangt u,
na verdediging van uw verhandeling, een
certificaat. De opleiding wordt afgesloten
met een feestelijke buluitreiking.
CONTACT / INSCHRIJVING
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Ted Braakman
Programma Coördinator PMIB
braakman@law.eur.nl
+31 (0)6 23 85 01 61
europeanfiscalstudies.eu

European Fiscal Studies (EFS)
is een samenwerking van de secties
fiscaal recht en fiscale economie van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
EFS is al ruim 25 jaar een
toonaangevend onderwijs- en
onderzoeksinstituut op het gebied van
de internationale en Europese fiscaliteit.
EFS richt zich tot de omzetbelasting,
douane en de inkomsten-, dividend- en
vennootschapsbelasting met een
Europese en internationale component.

EFS, Erasmus University Rotterdam
Tinbergen Building, Kamer H13-13
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Tel.		
E-mail

+ 31 (0) 10 408 1491
info@europeanfiscalstudies.eu
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