
Praktische gegevens

Data, tijdstip en plaats
De lessen gaan door op dinsdag 7, 14 en 28 februari, 6 en 13 maart 2012, telkens van 16.00
tot 20.00 uur. Er is een broodjespauze voorzien. Locatie is het Arenbergkasteel K.U.Leuven,
kasteel Arenbergpark 1 te Heverlee (Leuven), auditorium 01.0007.

Inschrijving
Het inschrijvingsgeld bedraagt 780 euro, syllabus en catering inbegrepen. Alumni/studenten
van het Postgraduaat in de Vastgoedkunde betalen 700 euro. Inschrijven gebeurt door het
terugsturen van het ingevuld inschrijvingsformulier vóór 31 januari 2012. Kort voor aanvang
van de opleiding ontvangt u via e-mail onze bevestiging van inschrijving.

In geval van annulering voor de uiterste inschrijvingsdatum wordt 10% van het inschrijvings-
geld in rekening gebracht voor de gemaakte administratiekosten. Bij annulering na 31 januari
2012 blijft het volledige bedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is mogelijk op
voorwaarde dat dit tijdig wordt doorgegeven. Wij aanvaarden enkel schriftelijke annuleringen.

Als door de Vlaamse overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden we opleidingsche-
ques van werknemers en betalingen via de KMO-portefeuille. Meer informatie vindt u op
www.vdab.be/opleidingscheques of www.kmo-portefeuille.be.

Elektronisch inschrijven kan via onze website. 

Programmagroep
Prof.ir.-arch. Robert De Lathouwer, Sofie Decramer, Mr. Mario Deketelaere, Barbara Deprez,
Maigret Jansen, ir.-arch. Dirk Somers en ir. Nicolas Vyncke
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Sessie 5: Financiële aspecten en marketing
(13 maart 2012)

Waardering van groene aspecten in vastgoed. Een zoektocht naar kapstok-
ken?!
Philippe Janssens frics, afgevaardigd bestuurder Stadim cvba

Green Line Leasingoplossingen
Guy De Ceuster, CEO Dexia Lease

Duurzaam bouwen als meerwaarde
Dirk Spitaels, directeur verkoop en marketing, Bostoen

De opleiding wordt afgerond met een brede praktijkvisie:

De stadswijk Tweewaters als Europees demonstratieproject: winnaar inter-
nationale energiewedstrijd FP7/Breeam outstanding/best practice for C2C
network/…
Benoît Broos, directeur vastgoed, stadsontwikkelaar Ertzberg
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Ten geleide
Gebouwen ontwerpen, groene architectuur, ecologisch bouwen, duurzame technologische
ontwikkeling, rationele energieconsumptie, duurzaam ge    bruik van natuurlijke hulpbronnen,
optimale leef– en werkomstandigheden voor de gebruiker,… begrippen die passen binnen
het concept van “groene aspecten van vastgoed”. Hoe kan je alles aan elkaar rijmen zonder
de bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen? Dit is een grote uitdaging voor de vast-
goedprofessional!

Doelgroep
Deze opleiding richt zich tot al wie professioneel met vastgoed te maken heeft.
Mogelijke functies zijn: projectontwikkelaar, jurist, econoom, financier, fiscalist, accountant,
ingenieur, bouwpromotor, stedenbouwkundige, aannemer, notaris, advocaat, architect, vast-
goedconsultant, vastgoedmakelaar, facility manager, landmeter-schatter, institutioneel beleg-
ger, projectmanager,…

Attest van deelname
De deelnemers ontvangen na afloop een attest van deelname uitgereikt door de K.U.Leuven
Kulak, als academische bevestiging van hun actieve deelname aan deze cyclus.
Deze ‘Professional Development’ uren kunnen door RICS leden en kandidaat-leden worden
ingebracht als deel van de verplichte 20 officiële scholingsuren, die zij per jaar dienen bij te
houden.

Programma

Sessie 1: Inleiding – relevante wetgeving – green leases
(7 februari 2012) 

Groene gebouwen - Juridische kadering van duurzaamheid en energie-effi-
ciëntie voor de vastgoedsector (regelgeving)
Mr. Mario Deketelaere, Advocaat Baker & McKenzie, lesgever Postacademische
Opleidingen en Postgraduaat in de Vastgoedkunde K.U.Leuven, lector Karel de
Grote Hogeschool en gastprofessor Lessius Hogeschool

De transitie naar ecologische duurzaamheid: voorbij het technologisch opti-
misme
Dr.ir. Peter Tom Jones, IOF Onderzoeksmanager Industriële Ecologie, 
Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde K.U.Leuven

Sessie 2: Duurzame stedenbouw
(14 februari 2012) 

Milieukosten: een uitdaging voor duurzame vastgoedontwikkeling
Prof.dr.ir. Arch. Frank De Troyer, Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruim-
telijke Ordening (ASRO) K.U.Leuven
Dr.ir.-arch. Karen Allacker, postdoctoraal onderzoeker, Departement Architectuur,
Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (ASRO) K.U.Leuven

Evaluatie en aansturing van de duurzaamheid van een stadsfragment
Dr. Ir.-arch. Han Vandevyvere, postdoctoraal onderzoeker, Departement Architec-
tuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (ASRO) K.U.Leuven

De duurzaamheidsmeters van de Stad Gent: principes en praktijk
Elisabeth Kuijken, Milieudienst Stad Gent

Transitie duurzaam wonen en bouwen
Ilse Dries, Teamhoofd Duurzame Ontwikkeling, Stafdienst van de Vlaamse Rege-
ring en betrokken bij DUWOBO

   

Sessie 3: Duurzaam bouwen (nieuwbouw / zware renovaties)
(28 februari 2012) 

Nearly Zero Energy Buildings tegen 2020: 
een noodzakelijke en realistische doelstelling?
Ir. Nicolas Vyncke, Ingenium

BREEAM (en andere tools) voor nieuwbouw en zware renovaties
Ir.-arch. Dirk Somers, Limen bvba – BREEAM Assessor en Auditor

Sessie 4: Duurzaamheid in bestaande gebouwen en gebouwenportefeuilles
(6 maart 2012)

Groen renoveren? OK maar liefst zonder schade
Prof.ir.-arch.Robert De Lathouwer, departement Architectuur, Stedenbouw en
Ruimtelijke Ordening K.U.Leuven, ARTEX ingenieurs en architecten, bvba RDL &
partners, lesgever postgraduaat in de Vastgoedkunde K.U.Leuven

BREEAM voor bestaande gebouwen
Ir.-arch. Dirk Somers, Limen bvba – BREEAM Assessor en Auditor

Strategische inzichten en praktijkervaringen met duurzaam vastgoedbeleid
Rikkert Leeman MRE MRICS, chief technical officer van Befimmo
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