
 
 
 

10 jaar BelastingBelangen = 10 jaar BelastingBesparen 
BelastingBelangen bestaat 10 jaar.  
Dat moet gevierd worden!  
BelastingBelangen organiseert op vrijdag 19 mei een jubileumcongres, op landgoed Zonheuvel 
in Doorn. Een dag vol fiscaal voordeel, met bijdragen van topfiscalisten uit de MKB-praktijk.  
We sluiten de dag af met een gezellige borrel, om bij te praten. 
 

Programma 
 

09.30  Ontvangst en registratie 
 
10.00  Welkom / Opening  
Hoofdredacteur BelastingBelangen Hans Zwagemaker 
 
10.15  BTW-actualiteiten 
mr. Carola Van Vilsteren, dé BTW-specialist voor het MKB 
Van Vilsteren BTW advies BV te Heelsum (www.btwadvies.com) 
 

Carola Van Vilsteren maakt u wegwijs in actuele praktijkvragen in de BTW.  Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden krijgt u tekst en uitleg over de nieuwe regeling voor BTW en oninbare 
vorderingen, de ins en outs van de aftrek van voorbelasting (BUA), de BTW-regeling voor 
internetverkopen, de tariefindeling, en - natuurlijk - BTW en auto.  
 

11.30  Pauze  
 

11.45  De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen 
mr. Hans Zwagemaker, fiscalist, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag (civiele kamer) 
 

Hans Zwagemaker praat u bij over de onlangs door het parlement aangenomen wijziging van 
het huwelijksgoederenrecht: een overzicht van civiele en fiscale aspecten van de nieuwe 
beperkte gemeenschap van goederen. 
 
12.30  Lunch, met luxe belegde broodjes en warme snacks 
 

13.30  Uitfasering pensioen in eigen beheer: alle ins en outs 
door drs. Jurgen Holtermans CPC,  partner fiscaal adviesbureau Hendrikx en Bakker te Tilburg 
(www.hendrikxenbakker.nl) 
 
Jurgen Holtermans is pensioenspecialist. Hij geeft een praktijkgerichte toelichting op alle 
aspecten van de uitfasering van het pensioen in eigen beheer. U krijgt antwoord op al uw 
vragen over afkoop, omzetting in de oudedagsverplichting, de vereiste compensatie van de 
partner, de uitwerking voor de WVP, etc. 
 

15.00  Pauze 

http://www.btwadvies.com/
http://www.hendrikxenbakker.nl/
http://www.belastingbelangen.nl/


 
 
 
 

15.30  Pareltjes uit BelastingBelangen 
mr. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur BelastingBelangen 
 

Hans Zwagemaker behandelt een aantal pareltjes uit 10 jaargangen BelastingBelangen. Hij 
bespreekt die praktijkgericht, zodat u die direct kunt toepassen in uw adviespraktijk. 
  

17.00  Afsluitende borrel met bittergarnituur  
 

 
Locatie 
 

   
 

Prijs 
Voor abonnees van BelastingBelangen: € 100 (exclusief BTW). 
Na ontvangt van uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging, alsmede de factuur. 
 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden door de begeleidende e-mail met deze PDF te beantwoorden.  
Uw gegevens zijn daarin al vermeld. 
 
Bent u geen abonnee van BelastingBelangen en wilt u wél deelnemen aan het congres, dan 
wordt u na aanmelding op de reservelijst geplaatst. U krijgt daarover later nog bericht. 
 

PE-punten 
Wij zijn van mening dat het bijwonen van dit congres recht geeft op 5 PE punten/uren in de 
vrije ruimte. U krijgt na het bijwonen van het congres een PE-punten verklaring.  

Het congres vindt plaats op  
Landgoed Zonheuvel 
Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn 
(http://landgoedzonheuvel.nl/) 
 

Telefoon: +31 (0)343 473500  
 

Route: 
http://landgoedzonheuvel.nl/contact/route
beschrijving/ 
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