
Vastgoedinvesteringen 
in Dubai

6 september 2019
Crowne Plaza hotel 
Antwerpen 13u – 17u

• Onroerend goed aankopen in Dubai

• Fiscale gevolgen in Dubai en in België van het aanhouden van onroerend 

goed in Dubai

• Overdracht, successie en schenking

• Directe belastingen: aangifte huurinkomsten 

• Overdracht van onroerend goed – meerwaarde 

• Overdracht van aandelen van een vennootschap met onroerend goed

Inschrijvingsformulier
Vastgoedinvesteringen in Dubai

6 september 2019
Crowne Plaza hotel Antwerpen    1956

Samen met de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u de routebeschrijving en factuur.

Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de lunch, de  koffi  epauzes, gratis parking en de volledige documentatie.  
Het inschrijvingsbedrag per persoon bedraagt 477,95 euro (395 euro + 21% BTW) en kan u vooraf storten op rekeningnummer 
220-0929472-54. U kan ook betalen via de kmo-portefeuille (registratienummer KMO-portefeuille DV.O105311) met als max. 
subsidie 30% of 40% van het totale inschrijvingsbedrag. Het maximum projectbedrag bedraagt 395 euro. Meer info op de website 
www.kmo-portefeuille.be Annulaties zijn mogelijk tot 2 weken voor datum.  Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschul-
digd. U kan u ook altijd laten vervangen door een collega.

Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, in ons bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze toekom-
stige opleidingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet het recht van toegang, verbetering en verwijdering. Details van hoe wij 
omgaan met uw gegevens vindt u in onze privacy policy, beschikbaar op onze website https://www.infotopics.be/privacy-policy

Naam bedrijf: 
Adres: 
Postcode:   Stad/Gemeente: 
Ondernemingsnummer: 
Telefoon:   Website: 
Sector: 
Aantal werknemers: 

Deelnemers
Naam:   Voornaam:  oDhr oMevr
E-mail: 
Functie: 
Naam:   Voornaam:  oDhr oMevr
E-mail: 
Functie: 

Facturatie (indien anders dan hierboven vermeld)
Naam bedrijf: 
Adres: 
Postcode:   Stad/Gemeente: 
Ondernemingsnummer: 

Datum:    Handtekening

Docenten

Guy Penders, Zaakvoerder Core Invest

Dany De Decker,  Tax Partner – Boekhouder - Fiscalist Bakertilly

Per brief  Info Topics, Kwikaard 74, 2980 Zoersel
Per fax    0032/(0)3 227 18 59
Per tel.    0032/(0)3 226 22 19 of (0)15/34 83 53
E-mail     info@infotopics.be
Website  www.infotopics.be

BNP Paribas Fortis: 220-0929472-54
IBAN: BE42 2200 9294 7254

SWIFT BIC: GEBA BE BB
BTW BE 0453326035
RPR-RPM Antwerpen

Met aanwezigheidsattest voor 4 uur permanente vorming



Onroerend goed aankopen in Dubai

• Rol en verantwoordelijkheid van de makelaar bij elke vastgoedtransactie 

• Registratierechten en andere kosten 

• Géén btw of belastingen op vastgoed

• Financieren in België voor uw investering in Dubai: hypotheekrecht, banken, andere vormen 

van financiering

• 1 standaard contract 

• Formaliteiten onmiddellijk na de aankoop van het onroerend goed 

• Nuttig van om onroerend goed te laten beheren in Dubai (rentmeesterschap)

Fiscale gevolgen in Dubai en in België van het aanhouden van onroerend goed in Dubai

• Aankoop Persoonlijke naam - onverdeeldheid 

• Aankoop als privé persoon - Belgische vennootschap - Dubaise vennootschap 

• Wat zijn eventuele voordelen hiervan? 

• Welke belastingen zijn verschuldigd bij persoonlijk gebruik of verhuur van het onroerend goed ? 

• Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar als natuurlijke persoon - Belgische vennootschap - Dubais 

vennootschap ? 

• Hoe worden meerwaarden belast ? 

• Worden inlichtingen uitgewisseld tussen Dubai en België? 

• Wat bij dividenduitkering of vereffening van de vennootschap ? 

       PROGRAMMA (ONTVANGST 12U30 MET BROODJESBUFFET / AANVANG 13U / EINDE 17U)

Overdracht, successie, schenking

• Schenkings- en successiebelasting 

• Vermogensbelasting 

• Invloed fiscale verdragen 

• Vruchtgebruik-naakte eigendom aankoopstructuur 

• Waardering onroerend goed in de vennootschap en aandelen 

• Risico’s en sancties bij niet-aangifte 

• Verkoop of schenken van aandelen en fiscale gevolgen 

Directe belastingen: aangifte huurinkomsten 

• Inkomstenbelasting

Overdracht van onroerend goed – meerwaarde 

• Verkoper onderworpen aan de inkomstenbelasting 

Overdracht van aandelen van een vennootschap met onroerend goed

• Meerwaarde - Registratierechten 

Successie 

• Onroerend goed - Aandelen van een vennootschap met onroerend goed 

Schenking

• Onroerend goed - Aandelen van een vennootschap met onroerend goed 


