
 

 

   “Projectontwikkeling en Fiscaliteit bij Woningcorporaties”  

               26 november 2008 Bilderberg Hotel ’t Speulderbos Garderen 

   (nog een enkele plaats voor de fiscale liefhebber!) 
 

 Aanleiding 

Bij projectontwikkelaars wordt er al veel meer dan voorheen bij de start van het 

project gelet op het financiële en fiscale eindresultaat.  

Nu er steeds meer financiële druk komt op kasstromen van woningcorporaties,, 

wordt de fiscale optimalisering van projecten voor u steeds meer van belang. 

 

Leerdoelen 

O.a. aan de hand van cases van de Woningstichting Goede Stede uit Almere en  

Casade Woondiensten uit Waalwijk en waarnemingen uit hun eigen praktijk gaan  

de professoren Berkhout en van Zadelhoff in op de fiscale structurering van  

projectontwikkeling door woningcorporaties. 

 

Opzet van het Programma 

De deelnemers worden verdeeld over twee groepen. 

De heren Berkhout en van Zadelhoff presenteren aan beide groepen. 

Zodoende kunnen cases in kleine groepjes worden uitgewerkt. 

 

Programma 

09.30 Ontvangst  

10.00  Ochtendprogramma met prof. dr. B.G. van Zadelhoff van KPMG  

 Meijburg & Co Belastingadviseurs. 

12.30 Lunch  

13.30  Middagprogramma met prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS, docent bij het  

Nyenrode Real Estate Center en tevens werkzaam bij de Belastingdienst.  

16.00 Hapje en een drankje met om 17.00 einde van het dagprogramma.  

 

Inbreng project of vraag: 

De inleiders willen graag uw concrete vragen of projecten behandelen.  

 



        ANTWOORDFORMULIER 
                          

    “Projectontwikkeling en Fiscaliteit bij Woningcorporaties”  

      26 november 2008 Bilderberg Hotel ’t Speulderbos Garderen 

 

Bestemd voor:                directeuren en managers projectontwikkeling en financiën 

                    van woningcorporaties en hun adviseurs.  

 

Inleiders: 

prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Nyenrode Real Estate Center en tevens  

werkzaam voor de Belastingdienst 

 prof. dr. B.G. van Zadelhoff   KPMG Meijburg & Co Belastingadviseurs 

 

De kosten van het seminar bedragen € 695 (vrij van BTW).  

Deelnemers ontvangen ter voorbereiding de reader:  “Onroerend Goed, BTW en 

Overdrachtsbelasting” door prof. dr. B.G. van Zadelhoff.  Op het seminar  ontvangt  u  

de syllabus met de inleidingen en relevante achtergrondinformatie.  

SOM is door het NIVRA erkend als onderwijsinstelling (5 PE punten)! 

 

Wij verzorgen kosteloos vervoer van station Putten naar ’t Speulderbos (v.v.) 

Vertrek bij het station 09.30. Wilt u hiervan gebruik maken?    Ja         Neen  

Wilt u deelnemen aan het afsluitende diner? (kosten € 50)  Ja   Nee  

Naam    ……..…………………………………………………..……………….……      M/V 

Functie          ….………………………………………………………………………………………… 

Organisatie          ….………………………………………………………………………………………… 

Adres           ….………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats …….……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer  ....………………………………………………………………………………………… 

E-mail adres   ……....…………………………………………………………………………………… 

Dit formulier zenden naar: SOM, Professor Junkerslaan 12, 1185 JL Amstelveen 

of faxen naar: 020-4536401  Inlichtingen: drs. W.N. Boonstra 020-4536402  

E-mail: som@seminarsopmaat.nl   WEB-site: www.seminarsopmaat.nl 
 

 

 

 

Indien ontwikkelingen daar aanleiding toe geven kan de organisatie wijzigingen doorvoeren in  het 

programma of de locatie wijzigen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging. Voor het seminar 

ontvangt u de deelnemerslijst, een routebeschrijving en onze factuur. Onze factuur moet binnen  

twee weken na factuurdatum worden voldaan. Bij verhindering mag een vervanger van uw inschrijving 

gebruik maken. Uw inschrijving kan schriftelijk worden geannuleerd. Annulering is mogelijk tot vier 

weken voor de datum van het seminar. Wij brengen dan € 50 administratiekosten in rekening.   


