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INTRODUCTIE 

 

De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In 
dat kader is door het Fiscaal Economisch Instituut BV van de Erasmus Universiteit Rotterdam een MasterCourse 
Vastgoed Fiscaal ontwikkeld. 
 

De MasterCourse is opgezet ten behoeve van degenen die in de zakelijke vastgoedsector werkzaam zijn en zich 
(verder) willen bekwamen in de fiscale aspecten van vastgoed. De opleiding is gericht op het verkrijgen van 
diepgaande kennis van en inzicht in de fiscale aspecten van de aankoop, het bezit, de verkoop en het beleggen in 
onroerende zaken. 
 
De MasterCourse is opgebouwd uit dertien sessies en vindt plaats in de maanden januari tot en met mei 2017. Er 
komt een scala van fiscale onderwerpen aan de orde die door gespecialiseerde docenten worden behandeld. De 
sessies bestaan uit twee delen, te weten een middagdeel van 16.00 tot 18.00 uur en een avonddeel van 19.00 tot 
21.00 uur; van 18.00-19.00 uur wordt een maaltijd geserveerd. Het geheel staat onder supervisie van de 
hoogleraren Fiscale Economie verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. 
 
Wanneer het programma met goed gevolg is afgerond, wordt aan de deelnemers een MasterCourse-certificaat 
verstrekt. Daartoe dienen de deelnemers naast het verplicht volgen van de cursusbijeenkomsten een verhandeling 
te schrijven van 15-20 bladzijden over een door hen gekozen en door de coördinator goedgekeurd onderwerp. Dit 
werkstuk wordt beoordeeld door een examencommissie en moet voor de examencommissie worden verdedigd. Na 
de individuele mondelinge verdediging door de deelnemers in september 2017 wordt – indien de examencommissie 
het werkstuk als voldoende beoordeelt – tijdens een feestelijke bijeenkomst in oktober 2017 het certificaat 
uitgereikt.  
 
KONINKLIJKE NOTARIЁLE BEROEPSORGANISATIE (KNB) 
Deelname aan de cursus levert 52 studiepunten op voor de KNB (onder voorbehoud). 
 
REGISTER BELASTING ADVISEURS (RB) 
Deelname aan de cursus levert 52 punten op voor de RB. 
 
NEDERLANDSE ORDE VAN BELASTINGADVISEURS (NOB) 
Deelname aan de cursus levert 52 punten op voor de NOB 
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CURSUSGEGEVENS 
 
Tijd 
 
De leergang wordt gegeven op 13 maandagen in de maanden januari tot en met mei 2017. De beide dagdelen 
(16.00u-18.00u en 19.00u-21.00u) worden onderbroken voor een lichte warme maaltijd. De leergang wordt 
afgesloten met een tentaminering van de verhandelingen in september 2017. De uitreiking van de certificaten vindt 
plaats op een nader te bepalen datum in oktober 2017 in samenwerking met de Vereniging van Vastgoed Fiscalisten. 
 
Plaats 
 
Faculty Club, Erasmus Universiteit Rotterdam, complex Woudestein.Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam, 
17e verdieping van het Tinbergen-gebouw.  
 
Cursusgeld 
 
Het cursusgeld voor de gehele opleiding bedraagt € 4.950. (all-in; er is geen BTW verschuldigd). 
Uitgebreid studiemateriaal wordt tijdig verstrekt. Het studiemateriaal dient steeds voorafgaande aan de 
desbetreffende bijeenkomst voorbereid te worden. De kosten van het studiemateriaal, evenals die van de 
maaltijden, de koffie, de thee en het parkeren bij de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn begrepen in het cursusgeld, 
met uitzondering van eventuele overnachtingen. De cursisten kunnen een beroep doen op de leden van de 
Vereniging van Vastgoed Fiscalisten om gebruik te maken van hun bibliotheken. Daarnaast kan gebruik worden 
gemaakt van de bibliotheken van het Fiscaal Economisch Instituut en van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
 
Toelatingseisen 
 
De EUR beoogt met deze MasterCourse een hoog niveau te garanderen. Vandaar dat de toelatingseisen in principe 
gesteld zijn op een voltooide academische opleiding met ongeveer twee á drie jaar relevante werkervaring. 
Cursisten die een HBO opleiding hebben gevolgd en een langere werkervaring hebben in de fiscaliteit of het 
notariaat, kunnen na toestemming van het management team, eveneens tot de opleiding worden toegelaten. 
Kennis van het fiscale vakgebied is een vereiste. 
Er wordt uitgegaan van een maximum aantal deelnemers van 25. Indien er teveel aanmeldingen zijn, kunnen 
aanvragers naar een volgende cursus worden verwezen.  
 
Certificaat 
 
De cursisten dienen een verhandeling te schrijven die dient ter afronding van de leergang. Een certificaat wordt 
uitgereikt bij voldoende deelname aan de sessies (minimaal 12 sessies) en na het met succes verdedigen van de 
verhandeling. 
 
Aanmelding 
 
Aanmelding geschiedt bij voorkeur door middel van het aanmeldingsformulier per post of email. Na inschrijving 
wordt een bevestiging van deelname en een factuur toegezonden.  
 
De opzet is dat de volledige cursus wordt gevolgd. Het volgen van afzonderlijke onderwerpen of dagen is niet 
mogelijk. Indien een cursist verhinderd is de cursus verder te volgen, zal, in bijzondere gevallen, met het 
management team overleg plaatsvinden omtrent eventuele restitutie van het cursusgeld of vervanging van de 
cursist. 
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Programma MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2017 

Tijd : 16.00 – 21.00 uur 

 

Datum Onderwerp Docent(en) 

 

9 januari 2017  Welkomstwoord door prof.dr. P. Kavelaars  

 Inleiding inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting mr. T.C. Hoogwout/drs. M. Nieuweboer 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16 januari 2017 Inleiding omzetbelasting E.H. van den Elsen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 januari 2017  Overdrachtsbelasting; algemeen mr. R.J. van der Zwan 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

30 januari 2017 Goedkoopmansgebruik en vastgoed prof. dr. T.M. Berkhout MRICS 

 Afschrijven, afwaarderen, voorzieningen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 februari 2017 Herinvesteringsreserveproblematiek drs. M.J.A.M. van Gijlswijk 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13 februari 2017 Vennootschapsbelasting; specifiek mr. J. Kluft MRE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 maart 2017  Overdrachtsbelasting; art. 4 -lichamen mr. dr. Y.E. Gassler MRE MRICS  

------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 

13 maart 2017  Samenloop BTW en overdrachtsbelasting prof. dr. R.A. Wolf 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20 maart 2017  Beleggingsinstellingen en samenwerkingsverbanden mr. Y. van der Tempel 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

27 maart 2017  Wet waardering onroerende zaken  mevr. mr. L.Y. Gramsbergen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 april 2017  Waarderingsmaatstaven/waardebepaling prof. dr. T.M. Berkhout MRICS 

 OZB en overige heffingen lagere overheid. mr. E.G. Borghols 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 april 2017  Publieke sector en onroerend goed mr J. Kluft MRE 

 Internationale aspecten van onroerend goed mr. D.E. van Sprundel  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 mei 2017  Integratiecasus (alle belastingen) drs. M. Nieuweboer/ prof. dr. R.N.G. van der 

Paardt 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

september 2017 Mondelinge verdediging werkstukken 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

oktober 2017 Afsluitend seminar (gecombineerd met de ledenvergadering van de Vereniging van Vastgoed Fiscalisten),  

met certificaat-uitreiking en diner 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
Adres 
MasterCourse Vastgoed Fiscaal 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Fiscaal Economisch Instituut BV 
Kamer H13-25 
Burg. Oudlaan 50 
3062 PA Rotterdam 
 
Postadres 
Kamer H13-25 
Postbus 1738 
3000 DR Rotterdam 
 
Secretariaat 
Mw. A. Lieverst  
Telefoon (010) 408 14 86 / 408 14 91 
E-mail feibv@ese.eur.nl 
 
IBAN 
NL47 INGB 000272 30 31 
T.n.v. Fiscaal Economisch Instituut BV 
Rotterdam  
 
Management team 
Prof. dr. P. Kavelaars, voorzitter 
Prof. dr. R.N.G. van der Paardt  
 
Examencommissie  
E.H. van den Elsen, lid 
Prof. dr. P. Kavelaars, lid 
Prof. dr. R.N.G. van der Paardt, voorzitter 
 
Ondersteuning 
Mw. A. Lieverst, secretariaat  
Mw. A.C.W. Hamers, secretariaat  
 
 
 
 
Een Routebeschrijving naar Erasmus Universiteit Rotterdam vindt u hier. 
 

http://www.eur.nl/wegwijzer/bereikbaarheid/

