
Postacademische vorming vastgoed

Financiële en fiscale
aspecten van vastgoed
Leuven, oktober - december 2013

Praktische gegevens

Data, tijdstip en locatie

Woensdag 2 , 9, 16 en 23 oktober,  6, 13, 20 en 27 
november, 4, 11 en 18 december 2013

Telkens van 15.30 tot 19.45 uur

KU Leuven Arenbergkasteel,
Kasteelpark Arenberg 1, 3001 Heverlee

Inschrijving 

Prijs: 1500 euro
 1350 euro voor alumni/studenten
 Postgraduaat in de Vastgoedkunde

Hoe: Elektronisch via onze website
 http://puc.kuleuven-kulak.be
 Vóór 25 september 2013

Bespaar tot 50% op uw deelnamekosten. Als door 
de Vlaamse overheid erkende opleidingsinstelling 
aanvaarden we opleidingscheques van werknemers
en betalingen via de KMO-portefeuille. Meer infor-
matie vindt u op www.vdab.be/opleidingscheques 
of www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname 

Als academische bevestiging van uw deelname 
ontvangt u na afloop een attest uitgereikt door de 
KU Leuven Kulak.

Erkenning werd aangevraagd voor BIBF, IAB,IBR, 
advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies en 
notarissen bij de Nationale Kamer.

Deze opleiding kan door RICS leden en kandidaat-
leden ingebracht worden als onderdeel van hun 
Professional Development.
  

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

inschrijven 
vóór

25 SEPTEMBEr
2013

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
e. sabbelaan 53 – Be-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

MODULE 3
Vastgoedwaarderen (3 sessies)
20 en 27 november, 4 december 2013

Docenten: 
Jo De Wolf, Chief Executive Officer Montea, 
Adel Yahia, Business Unit Manager Matexi City 
Oost

Bouwstenen van het vastgoedrekenen

• Invalshoek en werkinstrumenten
• Free cash flow en incrementele cash flows
• Ratio’s
• WACC
• Tijdswaarde van het geld
• Investeringsanalysemethodes
• Algemene opmerkingen en samenvattende 

oefening

Vastgoed in de praktijk
• Investeringsanalysemethodes binnen het 

vastgoed
• Operationele en financiële stromen
• Oefeningen

Toepassingen op pc met Excel

MODULE 4
Financiële rapportering  (2 sessies)
11 en 18 december 2013

Docenten: 
Rik Neckebroeck, Audit Partner, Deloitte, 
Kathleen De Brabander, Audit Partner, 
Deloitte, 
Michel Van Geyte mrics, COO Leasinvest Real 
Estate

Externe rapportering

• Hoe rapporteren over vastgoed(transacties) 
onder Belgisch boekhoudrecht en onder 
IFRS (International Financial Reporting 
Standards)?

• Opgebouwd volgens het leven van vastgoed 
in een vennootschap: aankoop/constructie, 
periode van eigendom/beheer, verkoop

• Verschillende manieren van rapporteren: 
als eigenaar/gebruiker, als eigenaar/ver-
huurders, als ontwikkelaar (promotor) of als 
aannemer

• Aanbevelingen EPRA (European Public Real 
Estate Association) over financiële rapporte-
ring door beursgenoteerde vastgoedbedrijven

Interne rapportering
• Onderdelen van interne rapporteringen en 

controle
• Simultaan intern en extern rapporteren als 

bevak
• Presentatie van een project aan een direc-

tiecomité en raad van bestuur
o Cruciale parameters
o Kasplanning
o Praktische voorbeelden
o Decision Making Model

• Interne controle en governance van een 
project

gedrukt op milieuvriendelijk Fsc papier
 
 v.u.: Wim malfait, e. sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

postuniversitair
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Doelstellingen

Uw kennis en inzichten in de financiële en fiscale 
aspecten van vastgoed opfrissen en uitbreiden. 

Na afloop van deze opleiding kan u:
• de waardering van vastgoed begrijpen en 

beoordelen
• op een onderbouwde manier investerings-

beslissingen nemen
• het (vereiste) rendement van een project 

bepalen
• intern en extern rapporteren omtrent een 

vastgoedtransactie
• een jaarrekening van een vastgoedonder-

neming lezen en interpreteren
• de financieringsvorm voor een vastgoed-

investering selecteren
• de toepasselijke fiscaliteit van een vastgoed-

project begrijpen
• een vastgoedproject fiscaal optimaliseren

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot al wie professioneel 
met vastgoed te maken heeft en zich verder wenst 
te verdiepen in de financiële en fiscale aspecten 
van vastgoed. 

We richten ons hierbij tot projectontwikkelaars, 
bouwpromotoren, vastgoedconsultants, project-
managers, accountants, juristen, notarissen, be-
drijfsrevisoren, beleggers, vastgoedmakelaars, …

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij over 
een financiële basiskennis beschikken.

Programmagroep

Ir. Kim Creten mrics, Jo De Wolf, prof.dr. Ann 
Gaeremynck, mr. Philippe Hinnekens, mr. Ward 
Robben, Rik Neckebroeck, Michel Van Geyte, Adel 
Yahia, Maigret Jansen, Lindsay Vandenameele.

Opleidingen vastgoedkunde

Naast en rond het Postgraduaat in de Vastgoed-
kunde worden regelmatig uitdiepingsopleidingen 
en seminaries georganiseerd.

Alle informatie over onze initiatieven en vastgoed-
opleidingen is te vinden op
http://puc.kuleuven-kulak.be.
Volg onze updates over onze opleidingen vast-
goedkunde ook op
http://twitter.com/vastgoedkunde

Financiële en fiscale aspecten
van vastgoed

Een fictief vastgoedproject loopt als een rode draad doorheen de vier modules. Naast de vele 
praktijkvoorbeelden, gebruikt elke docent deze casus om de behandelde financiële en fiscale 
aspecten in de praktijk te duiden en verder toe te lichten.

Concreet wordt toegelicht:
• verkoop aan een institutionele partij of investering
• verkoop aan/inbreng bij een vastgoedbevak
• effectisering
• huurcontract kwalificeren als BTW leasing
• impact op BTW en waardering

MODULE 2 
Vastgoedfinanciering (3 sessies)
23 oktober, 6 en 13 november 2013 

Docenten:  

Ir. Kim Creten mrics, CEO KBC Real Estate, 
Jeroen Ooms, verantwoordelijke onroerende 
leasing KBC Bank, 
Lode Verstraeten, hoofd projectfinanciering 
KBC Bank, 
Hubert De Peuter, verantwoordelijke vastgoed-
effectisering KBC Real Estate, 
Lieve Lowet, partner ICODA European Affairs

Projectfinanciering versus balansfinanciering

• Principieel onderscheid
• Typische balansposten bij vastgoedpartijen
• Typische projectfinanciering voor een resi-

dentiële promotor en voor een investeerder 
in commercieel vastgoed

• Bijzondere en algemene kredietvoorwaarden
• De impact van Basel II en Basel III op finan-

cieringsmodaliteiten
• Introductie tot rente-indekking

Zekerheden

• Welke zekerheden bestaan er?
 Wat is het belang ervan voor de bank?

Financieringsconstructies

• Onroerende leasing: verschillen tussen on 
balance en off balance

• Fiscale aspecten van onroerende leasing

Financiering van een PPS

• Definitie van enkele relevante begrippen
• Financiering bekeken vanuit het standpunt 

van de overheid, de private partner en de 
bank

Kopen of huren?

• Impact op rendement, balans en cashflow
• Fiscale verschillen
• Beleid

Effectisering: huidige mogelijkheden

• Vastgoedbevak en vastgoedcertificaat

Solvency II: wat is de impact hiervan?

MODULE 1
Fiscale aspecten van vastgoed 
(3 sessies) 
2, 9 en 16 oktober 2013 

Docent: 

Mr. Philippe Hinnekens, advocaat - vennoot 
Laurius

Verwerving – beheer – overdracht van vast-
goed (via een vennootschap)

• Fiscale kosten bij verwerving onroerend 
goed/constructie van gebouw

• Aftrek van kosten onroerend goed en finan-
cieringskosten

• Bijzondere aftrekken: investeringsaftrek, 
aftrek voor risicokapitaal, …

• Verkoop van vastgoed – aandelentransactie

Vastgoed en BTW
• Grond – gebouw
• Verhuur
• Terbeschikkingstelling van opslagruimte
• Dienstencentra
• BTW lease

Vastgoed en zakelijke rechten
• Recht van opstal, vruchtgebruik en erfpacht

Impact van anti-misbruikbepalingen

PROGRAMMA


