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Naar aanleiding van de start van de mastercourse begin 2020 stellen we een aantal 

vragen aan de Academic Director van de MasterCourse Vastgoed Fiscaal Peter 

Kavelaars. Prof.dr. Peter Kavelaars is sinds 1996 hoogleraar Fiscale economie aan 

de Erasmus School of Economics. Daarnaast is Peter sinds 2016 buitengewoon 

hoogleraar Fiscaal recht en economie aan de rechtenfaculteit van de University of 

Curacao. Van 1989 tot en medio 2019 was Peter Kavelaars werkzaam bij Deloitte 

waarvan 22 jaar als vennoot.  

 _____________________________________ 

 

Hoe ontstond bij het Fiscaal Economisch Instituut het idee om deze 

MasterCourse te organiseren? 

 

De MasterCourse is tot stand gekomen in een samenwerking met de Vereniging 

van Vastgoed fiscalisten. Het initiatief is vooral gekomen van onze emeritus 

hoogleraar René van der Paardt die gespecialiseerd is in indirecte 

belastingen en met name ten aanzien van onroerend goed. Hij was dus de 

initiatiefnemer. 

 

 

Wanneer je werkzaam bent in de vastgoed loop je tegen verschillende fiscale 

aspecten aan. Hierbij kan gedacht worden aan BTW, overdrachtsbelasting maar 

ook de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Op welke manier slaat 

de MasterCourse Fiscaal Vastgoed een brug tussen al deze fiscale 

vraagstukken? 

 

In eerste instantie worden alle belastingen afzonderlijk besproken in relatie 

tot onroerend goed maar naarmate de cursus vordert wordt ook teruggekeken op 

eerdere colleges waar andere fiscale aspecten aan de orde zijn geweest en 

wordt daarmee een link gelegd. Daarnaast staat de laatste sessie in het teken 

van een integratie waarin aan de hand van een casus alle fiscale aspecten de 

revue passeren. 

 

 

De MasterCourse Vastgoed Fiscaal omvat verschillende aandachtsvelden 

waaronder de publieke sector en financiering. Welk fiscale aspect van de 

vastgoed vindt u persoonlijk het meest interessant? 

 

Mijn aandachtsgebied ligt vooral in de internationale aspecten dus dat deel 

vind ik van deze cursus ook het boeiendste. Maar voor de meeste deelnemers 

zal dat niet het echte aandachtspunt zijn. De belangrijkste aspecten zitten 

in de omzetbelasting tezamen met de overdrachtsbelasting en de 

winstproblematiek. 
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Aan de MasterCourse zijn tien docenten verbonden. Kunt u wat meer vertellen 

over de achtergrond van deze mensen? 

 

De meeste docenten komen met name uit de praktijk. Zij hebben in hun 

dagelijkse werkzaamheden veel met fiscale aspecten van onroerend goed te 

maken. Sommige docenten zijn daarnaast ook verbonden aan een universiteit 

waar ze vastgoed in hun colleges en onderzoek hebben zitten. En daarnaast is 

het ook aardig dat er zowel docenten uit de advieswereld, als van de overheid 

betrokken zijn bij de opleiding. Kortom een heel gemengd gezelschap van 

specialisten. 

 

 

Wat is volgens u de meerwaarde van het volgen van de MasterCourse Vastgoed 

Fiscaal? 

 

De meerwaarde is stellig dat de cursist een volledig en diepgaand beeld 

krijgt van alle fiscale aspecten van onroerend goed en die ook in onderling 

verband ziet. De cursist kan daarmee in alle gevallen fiscale aspecten rondom 

onroerend goed onderkennen en in veel gevallen problemen zelf oplossen. 

 

 

Meer infomatie over de MasterCourse Vastgoed Fiscaal is te vinden op de 

website van het Fiscaal Economisch Instituut (FEI): 

https://feibv.nl/mastercourse-vastgoed-fiscaal/. 


