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Financiële en fiscale
aspecten van vastgoed
Leuven, september - december 2015

Praktisch

Data en plaats
Woensdag 23 en 30 september,
7, 14, 21 en 28 oktober, 18 en 25 november,
2, 9 en 16 december 2015

Telkens van 15.30 tot 19.45 uur

KU Leuven Huis van Bethlehem,
Schapenstraat 34 in Leuven

Inschrijven 
Schrijf in vóór 18 september 2015 via
http://puc.kuleuven-kulak.be
 
De deelnameprijs is 1575 euro en 1425 euro
voor alumni/studenten Postgraduaat in de
Vastgoedkunde.

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

Attest van deelname 
U krijgt nadien een attest van deelname.

Erkenning
Erkenning is aangevraagd voor BIBF, IAB, IBR, ad-
vocaten bij de Orde van Vlaamse Balies en notaris-
sen bij de Nationale Kamer.

Als RICS lid of kandidaat-lid kan u deze opleiding 
inbrengen als onderdeel van uw Professional De-
velopment.

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

Ontdek ons op http://kuleuven.be/vastgoedkunde
Volg ons op twitter.com/vastgoedkunde

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

INSCHRIJVEN 
VÓÓR

18/09/2015

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 
25 november, 2 december en 9 december

Adel Yahia, head of residential development AG 
Real Estate

Bouwstenen van vastgoedrekenen
• Invalshoek 
• Werkinstrumenten
• Ratio’s en WACC
• Tijdswaarde van het geld
• Investeringsanalysemethodes
• Free cash flow en incrementele cash flows
• Opmerkingen en samenvattende oefening

Vastgoed in de praktijk
• Oefeningen
• Investeringsanalysemethodes
• Operationele en financiële stromen

Toepassingen op pc met Excel

MODULE 4
Financiële rapportering 
27 oktober, 18 november en 16 december

Rik Neckebroek en Kathleen De Brabander, 
Audit Partners Deloitte
Tim Rens en Ben Vandeweyer, Senior Mana-
gers Audit Deloitte
Kara De Smet, CFO Retail Estates
Prof.dr. Cynthia Van Hulle, gewoon hoogleraar 
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 
KU Leuven

Hoe rapporteren over vastgoedtransacties 
onder Belgisch boekhoudrecht en IFRS?
• In de verschillende levensfasen van vast-

goed in een vennootschap: 
- aankoop of constructie
- periode van eigendom of beheer
- verkoop

• Vanuit verschillende functies: 
- als eigenaar – gebruiker
- als eigenaar – verhuurders
- als ontwikkelaar (promotor) 
- als aannemer

• Aanbevelingen EPRA over financiële rap-
portering door beursgenoteerde vastgoed-
bedrijven

Interne rapportering
• KPI’s binnen een GVV
• Rapportering aan de raad van bestuur
• Controleorganen binnen en rond de GVV
• Spanningsvelden bij kapitaalemissies en 

gelijkaardige transacties
• Governance 
• Toepassing van governance op een GVV
• Wat ervaar je als bestuurder?
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Uw vastgoedproject financieel en fiscaal onderbouwd

In deze opleiding breiden we uw kennis over de financiële en fiscale aspecten van vastgoed uit. Met deze 
kennis kan u uw vastgoedprojecten beter sturen en structureren.

De opleiding is opgebouwd uit 4 modules:
• Fiscale aspecten van vastgoed
• Vastgoedfinanciering
• Vastgoedwaarderen
• Financiële rapportering

U leert:
• Uw vastgoedproject fiscaal optimaliseren
• Het vereiste rendement van uw project bepalen
• De waardering van vastgoed begrijpen en beoordelen
• Intern en extern rapporteren over uw vastgoedtransactie
• De toepasselijke fiscaliteit voor uw vastgoedproject begrijpen
• Op een onderbouwde manier investeringsbeslissingen nemen
• De optimale financieringsvorm voor uw vastgoedinvestering selecteren

Voor u als vastgoedprofessional

Deze opleiding richt zich tot projectontwikkelaars, bouwpromotoren, vastgoedconsultants, projectmana-
gers, accountants, juristen, notarissen, bedrijfsrevisoren, beleggers, vastgoedmakelaars, …

We verwachten dat u over een financiële basiskennis beschikt.

Financiële en fiscale aspecten
van vastgoed

Een fictief vastgoedproject loopt als rode draad doorheen de opleiding. Naast de vele praktijk-
voorbeelden, gebruikt elke docent deze casus om de theorie in de praktijk toe te lichten.
Concreet:

• Hoe kan ik een effectisering uitvoeren?
• Hoe kan ik een huurcontract kwalificeren als BTW leasing?
• Wat is hiervan de impact op BTW en waardering?
• Wat omvat de verkoop aan/inbreng bij een GVV?
• Wat omvat de verkoop aan een institutionele partij of investering?

MODULE 2 
Vastgoedfinanciering 
14 oktober, 21 oktober en 27 oktober 2015

Ir.Kim Creten mrics, CEO KBC Real Estate
Jeroen Ooms, verantwoordelijke onroerende 
leasing KBC Bank
Lode Verstraeten, hoofd public sector & 
institutionals corporate banking center region 
KBC Bank
Hubert De Peuter, senior account manager 
vastgoedeffectisering en investering KBC Real 
Estate

Projectfinanciering versus balansfinanciering
• Introductie tot rente-indekking
• Bijzondere en algemene kredietvoorwaarden
• De impact van Basel II en III op financie-

ringsmodaliteiten
• Principieel onderscheid tussen project- en 

balansfinanciering en de typische balans-
posten bij vastgoedpartijen

• Typische projectfinanciering voor een resi-
dentiële promotor en voor een investeerder 
in commercieel vastgoed

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

Onroerende leasing
• Fiscale aspecten
• Verschillen tussen on balance en off balance

Financiering van een PPS
• Definitie 
• Relevante begrippen
• Financiering vanuit het standpunt van de 

overheid, de private partner en de bank

Effectisering: huidige mogelijkheden
• Gereglementeerde vastgoedvennootschap 

(GVV)
• Vastgoedcertificaat

MODULE 1
Fiscale aspecten van vastgoed 
23 september, 30 september en 7 oktober 2015

Mr. Philippe Hinnekens
advocaat - vennoot Laurius

Verwerving, beheer en overdracht van vastgoed
• Fiscale kosten bij de verwerving van een 

onroerend goed of de constructie van een 
gebouw

• Fiscaal regime van huurinkomsten (privé of 
via vennootschap)

• Aftrek van kosten bij een onroerend goed 
(voorwaarden en beperkingen)

• Verkoop van vastgoed (privé of via vennoot-
schap)

• Bijzondere aftrekken: investeringsaftrek en 
aftrek voor risicokapitaal

Vastgoed en BTW
• Verhuur
• BTW lease
• Dienstencentra
• Grond en gebouw
• Terbeschikkingstelling van opslagruimte
• Toepassing van verlaagde tarieven

Vastgoed en zakelijke rechten
• Erfpacht
• Vruchtgebruik 
• Recht van opstal

Impact van antimisbruikbepalingen

PROGRAMMA


