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Fiscale update vastgoed
De antimisbruikbepaling: impact 
op btw, inkomstenbelastingen en 
registratie- en successierechten

Leuven, 28 april 2014
Kortrijk, 19 juni 2014

Praktische gegevens

Datum, tijdstip en plaats
Leuven: maandag 28 april 2014 van 16.00 - 20.00 uur
Kortrijk: donderdag 19 juni 2014 van 16.00 - 20.00 uur

Leuven: arenbergkasteel,
 Kasteelpark arenberg 1, 3001 Heverlee
Kortrijk: Ku Leuven Kulak,
 e. sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Inschrijving 
Prijs: 120 euro
 100 euro voor alumni/studenten Postgraduaat in 
 de vastgoedkunde
 
Hoe: elektronisch via onze website
 http://puc.kuleuven-kulak.be
 Leuven: vóór 22 april 2014
 Kortrijk: vóór 13 juni 2014 
 
Bespaar tot 50% op de deelnamekosten. als door de vlaamse 
overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden we beta- 
lingen via de Kmo-portefeuille. meer informatie vindt u op 
www.kmo-portefeuille.be.

Accreditatie 
als academische bevestiging van uw deelname ontvangt 
u na afloop een attest uitgereikt door de Ku Leuven Kulak 
(iaB – iBr – BiBF).

erkenning door de orde van vlaamse Balies en de nationale 
Kamer van notarissen is aangevraagd.

deze ‘Professional development’ uren kunnen door riCs 
leden en kandidaat-leden worden ingebracht als deel van de 
verplichte 20 officiële scholingsuren,
die zij per jaar dienen bij te houden.

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
e. sabbelaan 53 – Be-8500 Kortrijk
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Programma
16.00u:	Antimisbruikbepaling: algemeen kader
	 Mr.	Philippe	Hinnekens,	advocaat	-	vennoot	
	 Laurius,	docent	KH	Leuven

16.45u:	De antimisbruikbepaling en de inkomsten-
 belastingen
	 Mr.	Philippe	Hinnekens,	advocaat	-	vennoot	
	 Laurius,	docent	KH	Leuven

•	 De	gesplitste	koop	met	vruchtgebruik	
(bedrijfsleider/vennootschap)

•	 De	gesplitste	koop	met	erfpacht
•	 Recht	van	opstal	
•	 Vastgoed	en	reorganisaties	(partiële	splitsing),	

inclusief	verrichtingen	met	vastgoedbevaks

17.30u:	De antimisbruikbepaling en de successie- 
 en registratierechten
	 Prof.	Eric	Spruyt,	notaris-vennoot	Berquin	
	 Notarissen,	docent	KU	Leuven,	HUB-Ehsal	
	 en	Fiscale	Hogeschool

•	 De	gesplitste	koop	in	een	privé	situatie
	 (art.	9	W.Succ.)
•	 Share	deal	vastgoedvennootschap	vanuit	het	

oogpunt	van	de	registratierechten
•	 De	gesplitste	koop	met	erfpacht	(aspecten	van	

registratierechten)
•	 De	onttrekking	van	onroerend	goed	aan	een	

vennootschap:	bvba	versus	nv
•	 De	inbreng	van	vastgoed	in	vennootschap	en	

schenking	aandelen
•	 Verzaking	aan	vruchtgebruik	op	onroerend	goed
•	 Inbreng	van	onroerend	goed	in	huwgemeenschap	

gevolgd	door	schenking	aan	nageslacht

18.15u:	Pauze

18.45u:	De antimisbruikbepaling en de BTW
	 Mr.	Danny	Stas,	managing	partner	Laga

•	 Verschilpunten	tussen	de	antimisbruikbepaling	
inzake	btw	en	deze	voor	inkomstenbelastingen	
en	de	registratierechten

•	 Verlaagde	btw-tarieven	
•	 Bijhorende	terreinen
•	 Btw-eenheid
•	 Toelichting	aan	de	hand	van	praktijkcases

19.30u:	Geïntegreerde case
	 Mr.	Danny	Stas,	managing	partner	Laga

19.40u:	Vraagstelling

Fiscale update vastgoed

Ten geleide

tijdens deze studienamiddag bespreken we de 
vernieuwde algemene antimisbruikbepaling met focus
op vastgoed. na een algemene kadering en toelichting 
wordt de impact van de antimisbruikbepaling vanuit 
drie invalshoeken belicht:

-  btw
-  inkomstenbelastingen
-  registratie- en successierechten

telkens geven de docenten aan wat de impact is van de
antimisbruikbepaling of waar deze mogelijks kan spelen
en dit specifiek in het kader van vastgoedtransacties.

Doelgroep

dit seminarie richt zich tot al wie professioneel met 
vastgoed te maken heeft: vastgoedinvesteerders, 
financiers, asset en fund managers, investerings-
analisten, vastgoedmakelaars, vastgoedconsultants en 
-adviseurs, projectontwikkelaars, projectmanagers, 
notarissen, advocaten, accountants en belasting-
consulenten.

Opleidingen vastgoedkunde

naast en rond het Postgraduaat in de Vastgoedkunde 
worden regelmatig uitdiepingsopleidingen en seminaries 
georganiseerd.

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


