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VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN

BTW en vastgoed 
Leuven, november - december 2015
Kortrijk, februari - maart 2016

Praktisch

Data en plaats
Leuven: vrijdag 27 november, 4 en 11 december 2015
Kortrijk: vrijdag 26 februari, 4 en 11 maart 2016

Telkens van 9 tot 12.30 uur
Onthaal vanaf 8.30 uur met koffie
Broodjeslunch om 12.30 uur

Leuven: Huis Bethlehem - Schapenstraat 34
Kortrijk: KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
E. Sabbelaan 53

Inschrijven
Elektronisch via http://puc.kuleuven-kulak.be
Voor Leuven: vóór 22 november 2015
Voor Kortrijk: vóór 21 februari 2016

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, 
advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies en notarissen 
bij de Nationale Kamer.

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

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

SESSIE 1 - Basics BTW
Leuven, vrijdag 27 november 2015
Kortrijk, vrijdag 26 februari 2016

• Basisprincipe inzake btw en onroerend goed
• Onroerend goed bouwen of verwerven

- Werk in onroerende staat, verlegging van heffing,
 art 20 KB nr 1
- Btw-aftrek voorbereidende handelingen zoals studiekosten

• Onroerend goed verkopen
- Toevallige belastingplichtige versus beroepsverkoper
- Btw en “nieuwe” gebouwen
- Btw en (bijhorende) terreinen
- Btw en registratierechten

• Hoe onroerend goed exploiteren of ter beschikking stellen
- Onroerende verhuur, opslagruimte, parkings
- Onroerende leasing
- Zakelijke rechten

• Misbruikbepaling
• Formaliteiten: bijzondere aangifte, aangifte bouwwaarde en 

deskundige schatting
• Recente ervaringen bij btw-controles

SESSIE 2 - Projectontwikkeling en BTW
Leuven, vrijdag 4 december 2015
Kortrijk, vrijdag 4 maart 2016

• Btw-principes bij projectontwikkeling
- Btw-aftrek aanloopkosten, infra, sanering, makelaar, …
- Algemene (project)kosten en btw
- Brownfield

• Winstverdeling tussen partijen (samenwerkingsovereenkomsten)
• Onttrekking (intercalaire interesten)
• Btw-eenheid
• Btw-tarieven: sociale huisvesting, afbraak-heropbouw, 

studentenflats, renovatie, ... 

SESSIE 3 - Praktijktopics
Leuven, vrijdag 11 december 2015
Kortrijk, vrijdag 11 maart 2016

• Doorrekening van kosten 
• Bijzondere types onroerend goed: commerciële centra, 

diensten en bedrijvencentra, zorgvastgoed
• PPS - DBFM
• Asset deal – share deal
• Vastgoedbevaks – GVV’s
• Split sale van onroerend goed

BTW en vastgoed

Doelstelling

Bij vastgoedprojecten komen de btw-aspecten dikwijls veel 
te laat aan bod in het volledige ontwikkelingstraject. Hierdoor 
worden misschien opportuniteiten gemist en stijgt de kostprijs 
met 21% door een verkeerde inschatting. 

Een goede btw-planning van uw vastgoedproject start van 
bij het concept. Op dat moment kan je nog verschillende 
btw-structureringen bekijken en kan je het project fiscaal 
optimaliseren.

Niet alleen bij ontwikkeling, maar ook bij verwerving of verkoop 
is het tijdig inschatten van de btw-impact van belang en is het 
raadzaam alternatieve structureringen te overwegen.

Deze opleiding biedt u de nodige basiskennis over BTW 
toegepast op concrete vastgoedtransacties zodat u 
optimalisatiemogelijkheden vroegtijdig kan detecteren.

Doelgroep

De niet-fiscalist vastgoedprofessional die vanuit zijn functie een 
basiskennis nodig heeft over BTW zoals projectontwikkelaars, 
investeerders, bouwpromotoren, vastgoedconsultants, 
notarissen en beleggers.

Docenten

Danny Stas, advocaat – vennoot Laga
Joaquim Heirman, advocaat Laga

Opleidingen vastgoedkunde

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

Ontdek ons op http://kuleuven.be/vastgoedkunde
Volg @Vastgoedkunde op Twitter


