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PRAKTISCH

Data en plaats

Leuven: dinsdag 2, 9 en 16 juni 2015
Kortrijk: dinsdag 13, 20 en 27 oktober 2015

Telkens van 16 tot 19 uur
Er is een pauze met broodjes voorzien.

Leuven: Arenbergkasteel
Kasteelpark Arenberg 1 in Heverlee

Kortrijk: KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijven

Elektronisch via http://puc.kuleuven-kulak.be
Voor Leuven: vóór 26 mei 2015
Voor Kortrijk: vóór 6 oktober 2015

De deelnameprijs is 495 euro. Alumni/studenten 
van het Postgraduaat in de Vastgoedkunde 
betalen 450 euro. 

Bespaar tot 50% op uw deelnamekosten via 
KMO-portefeuille. Meer informatie op
www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname 

U krijgt nadien een attest van deelname.

Erkenning

Erkenning is aangevraagd voor BIBF, IAB en IBR 
en advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies.

Als (kandidaat) RICS-lid kan u deze opleiding 
inbrengen als onderdeel van uw Professional 
Development.

Opleidingen vastgoedkunde

Naast het Postgraduaat in de Vastgoedkunde 
organiseren we regelmatig uitdiepingsopleidingen 
en seminaries. 

Ontdek ons op vastgoedkunde.kuleuven-kulak.be 
Volg ons op twitter.com/vastgoedkunde 

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

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

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

Doelgroep

Al wie vanuit een juridische, fiscale of financiële invalshoek te maken krijgt met vastgoedtransacties via 
vennootschapsrechtelijke technieken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over een 
basiskennis van juridische en financiële aspecten van vastgoed.

Docenten

Lars Van Bever, advocaat (vennoot) Eubelius
Wouter Claes, advocaat (vennoot) Eubelius
Arne Hermans, advocaat Eubelius

Corporate Real Estate Transactions
Juridische en fiscale aspecten

PROGRAMMA
SESSIE 1 - Algemeen kader en overzicht 
van diverse acquisitietechnieken

Leuven, dinsdag 2 juni 2015
Kortrijk, dinsdag 13 oktober 2015

• Begrippenkader en typologie van corporate 
real estate transacties 

 - Asset deal versus share deal
 - Vennootschapsrechtelijke 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)

• Financiering van vastgoed in cash deals – 
waar haal je de cash? (rights issues - bonds 
- keuzedividend)

• Alternatieve “equity deals” met uitgifte van 
nieuwe aandelen

• Fiscale aspecten 
 - Registratierechten
 - BTW
 - Directe belastingen

SESSIE 2  - Verwerving van vastgoed via 
vennootschapsrechtelijke technieken

Leuven, dinsdag 9 juni 2015
Kortrijk, dinsdag 20 oktober 2015 

• Inbreng in natura, fusie en (partiële) splitsing
• Vennootschapsrechtelijke aspecten – 

impact op de economie en timing van de 
transactie

• Verloop van de transactie (m.i.v. 
bijzondere aspecten voor beursgenoteerde 
vennootschappen)

• Bepaling en betaling van de prijs 
(inbrengwaarde – uitgifteprijs) 

• Fiscale aspecten
- Belastingneutraliteit versus 

belastbaarheid van herstructureringen 
- Meerwaarden op aandelen in geval 

van overdracht nieuwe aandelen na 
herstructurering

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

- Registratierechten: belaste inbreng – 
vrijgestelde inbreng – gemengde inbreng

- Afsplitsing naar een gereglementeerde 
vastgoedvennootschap (GVV): “exit tax”

- Sale-and-lease-back transacties 
- Anti-misbruik

• Case study 

SESSIE 3  - Overname vastgoed-
vennootschappen via “share deals”

Leuven, dinsdag 16 juni 2015
Kortrijk, dinsdag 27 oktober 2015

• Do’s & don’ts in een Share Purchase 
Agreement in vastgoedtransacties

• Prijsclausule
• Verloop en “mechanics” van de transactie 

(van Signing tot Closing en specifieke 
vastgoedaspecten)

• Post-acquisitie fusie van 
100%-dochtervennootschap

• 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


