
Praktische gegevens

Data, tijdstip en plaats
Leuven: de lessen gaan door in het Arenbergkasteel te Heverlee – Leuven, telkens van 15.30
tot 19.00 uur op woensdag 26 september, 3, 10, 17 en 24 oktober, 7, 14, 21 en 28 november,
5 en 12 december 2012.

Kortrijk: de lessen gaan door op de KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 te Kortrijk, 
telkens van 15.30 tot 19.00 uur op woensdag 16, 23 en 30 januari, 6, 20 en 27 februari, 
6, 20, 27 maart, 17 en 24 april 2013.

Prijs
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.275 EUR. In deze prijs is inbegrepen: deelname aan de 
lessen, cursusmateriaal en catering. Alumni/studenten van het Postgraduaat in de Vastgoed-
kunde betalen slechts 1.150 EUR.

Inschrijving
Inschrijven gebeurt door het terugsturen van het ingevuld inschrijvingsformulier vóór 10 
september 2012 (Leuven) of 15 december 2012 (Kortrijk). Het aantal deelnemers is beperkt.
Toelating gebeurt in volgens datum van inschrijving.

Bespaar tot 50% op de deelnamekosten.
Als door de Vlaamse overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden we opleidingsche-
ques van werknemers en betalingen via de KMO-portefeuille. 

Elektronisch inschrijven kan via onze website. 

POSTACADEMISCHE VORMING

Module 4: Financiële rapportering (2 sessies)
Leuven: 5 en 12 december 2012
Kortrijk: 17 en 24 april 2013 

Docenten: Rik Neckebroeck, partner – Audit Real Estate, Deloitte 
Kathleen De Brabander, partner Audit Real Estate Deloitte
Michel Van Geyte mrics, COO Leasinvest Real Estate

Externe rapportering
In deze sessie wordt nader ingegaan op de vraag hoe over vastgoed(transacties) onder
Belgisch boekhoudrecht en onder International Financial Reporting Standards (IFRS)
wordt gerapporteerd. De sessie is opgebouwd volgens het leven van vastgoed in een ven-
nootschap. De verschillende manieren waarop over vastgoed wordt gerapporteerd komen
aan bod: als eigenaar/gebruiker, als eigenaar/verhuurder, als ontwikkelaar (promotor) of als
aannemer. Tenslotte wordt nog even ingegaan op aanbevelingen die gemaakt werden
door EPRA (European Public Real estate Association) rond financiële rapportering door
beursgenoteerde vastgoedbedrijven.

• Deel 1: vastgoed (transacties) volgens Belgische boekhoudregels
o Bij de aankoop en/of constructie
o Tijdens de periode van eigendom/beheer
o Bij verkoop

• Deel 2: Financiële staten in IFRS
o Construction contracts (IAS 11)
o Inventaris ( IAS 2)
o Sale of goods/rendering of services ( IAS 18)
o Investment property (IAS 40) en huur incentives
o Leasing (IAS 17)

• Deel 3: EPRA Best practices en andere relevante toelichtingen

Interne rapportering
• Interne projectopvolging
• Presentatie van een project naar een directiecomité en raad van bestuur

o Verschillende manieren van rapportering
o  Cruciale parameters
o Kasplanning
o Praktische voorbeelden

• Interne controle en governance van het project http://pavAlle info: .kuleuven-kulak.be
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Doelstelling
De opleiding heeft tot doel uw kennis en inzichten in de financiële en fiscale aspecten van
vastgoed op te frissen en uit te breiden.

Na afloop van de opleiding bent u in staat om:
• de waardering van vastgoed te beoordelen en te begrijpen;
• op een onderbouwde manier investeringsbeslissingen te nemen;
• het (vereiste) rendement van een project te bepalen;
• intern te rapporteren omtrent een vastgoedtransactie;
• extern een jaarrekening van een vastgoedonderneming te lezen en interpreteren;
• de meest aangewezen financieringsvorm voor uw vastgoedinvestering te selecteren;
• de toepasselijke fiscaliteit voor uw vastgoedprojecten te begrijpen;
• uw vastgoedproject fiscaal te optimaliseren.

Doelgroep
Deze opleiding richt zich tot al wie professioneel met vastgoed te maken heeft en zich verder
wenst te verdiepen in de financiële en fiscale aspecten van vastgoed. 

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij over een financiële basiskennis beschikken, zoals
die onder andere wordt gegeven in het Postgraduaat in de Vastgoedkunde.

Mogelijke functies van deze professional zijn: projectontwikkelaar, bouwpromotor, vastgoed-
consultant, projectmanager, accountant, jurist, notaris, bedrijfsrevisor,… 

Programmacomité
Leden: ir. Kim Creten mrics, Jo De Wolf, prof.dr. Ann Gaeremynck, mr. Philippe Hinnekens,
mr. Ward Robben, Rik Neckebroeck, Michel Van Geyte, Adel Yahia, Petra Deschacht, 
Maigret Jansen.

Attest
U ontvangt na afloop van de opleiding een attest van deelname uitgereikt door het Postuni-
versitair Centrum van de KU Leuven Kulak. Dit attest kan tevens ingebracht worden in het
kader van de verplichte navorming voor IAB en IBR.

De “professional development” uren kunnen door RICS leden en kandidaat-leden ingebracht
worden als deel van de verplichte 20 officiële scholingsuren die zij per jaar dienen te volgen.

Programma

Module 1: Fiscale aspecten van vastgoed (3 sessies)
Leuven: 26 september, 3 en 10 oktober 2012 
Kortrijk: 16, 23 en 30 januari 2013

Docent: Philippe Hinnekens, advocaat - vennoot Eubelius

Verwerving - beheer - overdracht van vastgoed (via een vennootschap)
o Fiscale kosten bij verwerving onroerend goed/constructie van gebouw 
o Aftrek van kosten onroerend goed en financieringskosten
o Bijzondere fiscale aftrekken (investeringsaftrek, aftrek voor risicokapitaal,..)
o Verkoop van vastgoed / aandelentransactie

Vastgoed en BTW
o Grond / gebouw
o Verhuur
o Terbeschikkingstelling van opslagruimte
o Dienstencentra
o BTW lease

Vastgoed en zakelijke rechten
o Recht van opstal, Vruchtgebruik en Erfpacht

Impact van anti-misbruikbepalingen

Module 2: Vastgoedwaarderen (3 sessies)
Leuven: 17 en 24 oktober, 14 november 2012
Kortrijk: 6, 20 en 27 februari 2013 

Docenten: Jo De Wolf, Chief Executive Officer Montea
Adel Yahia, Directeur Vlaanderen Oost Wilma Project Development nv

Bouwstenen van het vastgoedrekenen
o Invalshoek en werkinstrumenten
o Free cash flow en incrementele cash flows
o Ratio’s
o WACC
o Tijdswaarde van het geld
o Investeringsanalysemethodes
o Algemene opmerkingen en samenvattende oefening

Vastgoed in de praktijk
o Investeringsanalysemethodes binnen het vastgoed
o Operationele en financiële stromen
o Oefeningen

Toepassingen op pc met Excel

Module 3: Vastgoedfinanciering (3 sessies)
Leuven: 7, 21 en 28 november 2012
Kortrijk:  6, 20, 27 maart 2013

Docenten: Kim Creten, CEO KBC Real Estate
Jeroen Ooms, verantwoordelijke onroerende leasing KBC Bank
Lode Verstraeten, hoofd projectfinanciering KBC Bank 
Hubert De Peuter, verantwoordelijke vastgoedeffectisering KBC Real Estate
Lieve Lowet, partner ICODA European Affairs

Projectfinanciering versus balansfinanciering
o Principieel onderscheid
o Typische balansposten bij vastgoedpartijen
o Typische projectfinanciering voor een residentiële promotor en voor een 

investeerder in commercieel vastgoed
o Bijzondere en algemene kredietvoorwaarden
o Het impact van Basel II en Basel III op financieringsmodaliteiten
o Introductie tot rente-indekking

Zekerheden
o Wat bestaat er? Wat is het belang ervan voor de bank?

Financieringsconstructies
o Onroerende leasing: on balance versus off balance
o Fiscale aspecten van onroerende leasing

Financiering van een PPS
o Definitie van enkele relevante begrippen
o Financiering bekeken vanuit het standpunt van de overheid, de private partner en

de bank

Kopen of huren? 
o Rendementsmatig
o Balanstechnisch
o Cashflowmatig
o Fiscaal
o Beleidsmatig

Effectisering: huidige mogelijkheden?
o Vastgoedcertificaat en Vastgoedbevak 

Solvency II: wat zal de impact hiervan zijn?
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