
                                                     
 
 

U kan onze opleidingen laten subsidiëren via de “KMO-Portefeuille” van de Vlaamse Overheid! 
Surf naar www.kmo-portefeuille.be ! 

N A M I D D A G O P L E I D I N G   O P   L O C A T I E 

 

“De aansprakelijke vertegenwoordiger inzake btw” 

donderdagnamiddag 12 december 2013 te Beveren 
 

Els Meynendonckx, Partner THE VAT HOUSE cvba 
 

“Verkeersvriendelijke” timing: van 13.00 tot 16.30 - ontvangst met lichte broodjesmaaltijd 

Onderwerp 

Onder meer gelet op de ligging van België en de focus van de Belgische economie op het buitenland, 

zijn talrijke buitenlandse ondernemingen actief in België.   Dit brengt o.a. op het vlak van btw 

verplichtingen met zich mee. 

In het kader van de vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen in de EU, bepaalt de 

Richtlijn 2000/65/EG dat btw-plichtigen gevestigd in de EU niet meer verplicht zijn een 

aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen in een andere EU-lidstaat.  Buitenlandse btw-

plichtigen, die gevestigd zijn in een andere EU-lidstaat zijn bijgevolg niet meer verplicht zich in België 

te laten vertegenwoordigen voor btw-doeleinden.  Zij kunnen opteren om ofwel een aansprakelijke 

vertegenwoordiger aan te stellen, ofwel een directe btw-registratie aan te vragen. 

Indien deze buitenlandse btw-plichtigen echter gevestigd zijn buiten de EU, kunnen zij slechts over 

een btw-registratie beschikken mits aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger. 

Daarnaast heeft België met ingang van 1 januari 2002 de regels herzien inzake de voldoening van de 

btw wanneer de leverancier/dienstverrichter niet in België is gevestigd. Tevens werd het 

toepassingsgebied van de globale vertegenwoordiging (BE0796.5 en BE0796.6-nummer) verruimd.  

Ook nu nog stellen wij in de praktijk vast dat de regels terzake niet altijd even correct worden 

nageleefd en dat niet steeds duidelijk is wat de voor- of nadelen zijn van een directe btw-registratie 

of een (globale) vertegenwoordiging. Nochtans kunnen de aansprakelijke vertegenwoordigers 

verantwoordelijk worden gesteld in geval de regels niet correct worden nageleefd.  Deze 

verantwoordelijkheid strekt zich niet alleen uit tot de administratieve verplichtingen, doch ook tot 

de inhoudelijke btw-reglementering. Zo is het bv. zeer belangrijk dat kan worden aangetoond dat de 

btw-vrijstellingen correct zijn toegepast, rekening houdend met de specifieke feiten van de 

achterliggende transactie.  

Doelgroep 

De opleiding richt zich vooral tot personen die binnen de onderneming met de materie btw te 

maken hebben, zowel inkomend als uitgaand, zowel superviserend als uitvoerend. Daarnaast richt 

de opleiding zich tot onder meer verantwoordelijken logistiek, financieel en fiscaal 

verantwoordelijken, alsook bedrijfsjuristen, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, 

belastingconsulenten en fiscalisten. Desbetreffende personen kunnen de opleiding als algemene 

bijscholing aanzien in het kader van hun permanente vorming. 



THE VAT HOUSE cvba 

Jozef Van Elewijckstraat 103, bus 2, 1853 Strombeek-Bever 

Tel. : 02/261.05.55 • Fax : 02/261.05.33 

BTW BE 0832.069.661 • RPR 0832.069.661 - Brussel 

Programma 

Onder meer volgende items komen op een praktische manier aan bod: 

 Btw-registratie buitenlandse btw-plichtigen 

 Btw-registratie verschillen 

o Globale btw-nummers versus individueel btw-nummer 

o Aansprakelijke vertegenwoordiging versus directe btw-registratie 

 Enig Document 

 Algemeenheden aansprakelijke vertegenwoordiging 

o Aansprakelijkheid, verplichtingen en gevolgen 

 Gebruik globale btw-nummers in België  

o Gemeenschappelijke bepalingen 

o Vereenvoudigde aansprakelijke vertegenwoordiging (BE 0796.5 en BE 0796.6) 

 BE 0796.5 (geen btw-entrepot) 

 Toepassingsgebied, voorwaarden en gevolgen 

 Administratie (btw-boekhouding) 

 BE 0796.6 (vergunninghouder btw-entrepot) 

 Toepassingsgebied, voorwaarden en gevolgen 

 Administratie (btw-boekhouding) 

 Verplichtingen  

 Bewijs van btw-vrijstellingen 

 Informatie en websites. 

Doorheen de opleiding zullen diverse praktische voorbeelden aan bod komen. 

Realia 

Deze opleiding zal doorgaan van 13.00 u tot 16.30 u (ontvangst met broodjes vanaf 12.30 u)  

op donderdagnamiddag 12 december 2013 in Hotel Beveren, Gentseweg 280, 9120 Beveren-Waas.  

Voldoende gratis parking in de buurt. 

Inschrijvingsbijdrage 

De inschrijvingsprijs bedraagt 180 EUR (excl. btw) per deelnemer voor de gehele opleiding, 

cursusmateriaal (10 EUR) en catering (20 EUR) inbegrepen. U ontvangt een elektronische bevestiging 

van uw inschrijving; de factuur volgt enkele dagen na de opleiding. Betaling via de “KMO-Portefeuille” 

is mogelijk. Voor het projectbedrag dient u in ieder geval dito materiaal en catering in mindering te 

brengen. D.w.z. dat het projectbedrag maximum 150 EUR per persoon kan zijn.  Aangezien het aantal 

deelnemers beperkt is, vragen wij u zo vlug mogelijk het inschrijvingsformulier toe te zenden. 

THE VAT HOUSE cvba – erkenningen: 

1. KMO-Portefeuille: 50% overheidssubsidie voor erkende opleidingen voor Vlaamse KMO’s - 
www.kmoportefeuille.be - erkenningsnummer DV.O110176 

2. IAB - ons erkenningsnummer voor vormingsverstrekker B0250/2013-01 

3. BIBF – erkenningsnummer 44115 

4. IPV - subsidies mogelijk voor bedrijven uit de voedingsindustrie - www.ipv-ifp.be  

5. Qfor - certificaatnummer 11033 
Op www.vat-house.com kan u het volledig opleidingsaanbod raadplegen. 

http://www.kmoportefeuille.be/
http://www.ipv-ifp.be/

