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Doelstelling

Deze opleiding geeft een overzicht van de 
voornaamste juridische, fiscale en praktische 
aspecten die verband houden met vastgoed-
transacties die via vennootschapsrechtelijke 
technieken (zoals share deals, fusies en partiële 
splitsingen) tot stand komen.

Drie specialisten van Eubelius lichten een 
aantal transactiestructuren toe vanuit 
vennootschapsrechtelijk en fiscaal perspectief. 
Aan de hand hiervan krijgt u inzicht in de 
dynamiek van deze transactiestructuren, 
en de voor- en nadelen van de diverse 
keuzemogelijkheden. Verschillende 
werkhypothesen worden vanuit een 
praktijkgerichte benadering toegelicht.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot al wie vanuit een 
juridische, fiscale of financiële invalshoek te 
maken krijgt met vastgoedtransacties.
 Van de deelnemers wordt verwacht dat zij over 
een zekere financiële basiskennis beschikken.

Opleidingen vastgoedkunde

Naast en rond het Postgraduaat in de 
Vastgoedkunde worden regelmatig verdiepende 
opleidingen en seminaries georganiseerd.

Alle informatie over ons aanbod 
vastgoedopleidingen is te vinden op
http://puc.kuleuven-kulak.be/vastgoedkunde
Volg ons op: http://twitter.com/vastgoedkunde

Corporate Real Estate Transactions
Juridische en fiscale aspecten

PROGRAmmA
SESSIE 1 - dinsdag 20 mei 2014

Algemeen kader

• Begrippenkader en typologie 
vennootschapsrechtelijke transacties 

 - Asset deal vs share deal
 - Corporate real estate technieken
• Praktisch verloop van de transactie: van 

Letter of Intent tot Closing
• Due diligence en verwerking van 

de resultaten (remedial action, 
prijsvermindering, specific indemnities, 
representations & warranties)

• Recente trends inzake financiering 
van vastgoed (rights issues, bonds, 
keuzedividend)

• Fiscale aspecten 
 - Registratierechten
 - BTW
 - Directe belastingen

SESSIE 2  - dinsdag 27 mei 2014

Verwerving van vastgoed via vennootschaps-
rechtelijke technieken 

• Inbreng in natura, fusie en (partiële) 
splitsing

• Vennootschapsrechtelijke aspecten
• Verloop van de transactie vanuit 

vennootschapsrechtelijk oogpunt
 (m.i.v. bijzondere aspecten voor beurs-

genoteerde vennootschappen)
• Fiscale aspecten

- Belastingneutraliteit vs belastbaarheid 
(keuzemogelijkheid?)

- Fiscale verliezen (activeren van 
verliezen)

- Roerende voorheffing op dividenden?
- Meerwaarden op aandelen in geval 

van overdracht nieuwe aandelen door 
aandeelhouder?

- BTW: belastbare inbreng? Bedrijfstak? 
Herziening afgetrokken BTW 
bedrijfsmiddelen

- Registratierechten: belaste inbreng, 
vrijgestelde inbreng, gemengde inbreng

- Afsplitsing naar vastgoedbevak: exit tax
- Sale-and-lease-back transacties 
- Anti-misbruik

• Case study 

SESSIE 3  - dinsdag 3 juni 2014

Overname vastgoedvennootschap via 
share deal

• Grondige analyse Share Purchase 
Agreement in vastgoedtransacties

 (m.i.v. prijsclausules)
• Verloop van de transactie
• Post-acquisitie fusie van 100%-dochter-

vennootschap
• Fiscale aspecten in hoofde van koper en 

verkoper
 - Impact op de prijsberekening
 - Meerwaardebelasting in hoofde van de 
  verkoper
 - Simulatie vs anti-misbruik
 - Split sale
• Case study
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