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Beheer van financiële risico’s
Kortrijk, februari – maart 2014

Praktische gegevens

Data, tijdstip en plaats

Donderdag 20 en 27 februari,
13, 20 en 27 maart 2014.
Telkens van 16.30 tot 20.00 uur. 
Pauze met drank en broodjes.
De laatste sessie wordt afgesloten met een 
netwerkreceptie.

KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53, Kortrijk

Inschrijving

Het inschrijvingsbedrag bedraagt: 
• 625 euro (voor de volledige reeks)
• 150 euro/sessie

Inschrijven gebeurt elektronisch vóór 13 februari 
2014 via http://puc.kuleuven-kulak.be

Bespaar tot 50% op de deelnamekosten 

Als door de Vlaamse overheid erkende 
opleidingsinstelling aanvaarden we betalingen via 
de KMO-portefeuille. Meer informatie vindt u op 
www.kmo-portefeuille.be.

Accreditatie

Een attest van deelname in het kader van 
permanente vorming wordt uitgereikt (IAB – IBR 
– BIBF). 

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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Optimaal beheer van financiële risico’s: een must!

Iedere onderneming staat bloot aan potentiële financiële schade door menselijke fouten en ongewilde 
of onverwachte gebeurtenissen. Het is dan ook van vitaal belang uw financiële risico’s te kennen en te 
beheren. Door een adequaat inzicht in deze risico’s kunt u ze immers vermijden of minstens de impact 
ervan reduceren.

Binnen het bestek van deze opleiding hebben we aandacht voor vijf luiken die algemeen onder de 
noemer financiële risico’s vallen: liquiditeitsrisico’s, kredietrisico’s, debiteurenrisico’s, grondstof- en 
leveranciersrisico’s, en wisselkoers- en renterisico’s. Bij de behandeling van elk van deze risico’s wordt 
aandacht besteed aan de wijze waarop deze risico’s kunnen worden geïdentificeerd en aan de mogelijke 
indekkingsinstrumenten.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot iedereen die betrokken is bij het beheer van financiële risico’s binnen 
een onderneming: financieel managers, financieel adviseurs, bedrijfsleiders, aankoopmanagers, 
administratief managers, controllers, treasurers, kredietanalisten, boekhouders, accountants en 
bedrijfsrevisoren.

Docenten

- Yvan Baert, senior corporate dealer KBC Bank nv
- Martin Boehme, senior manager working capital management PwC
- Frank Bouckaert, business development manager KBC Bank nv
- Jan Catry, hoofd kredietverzekeringen ADD Regio West
- Prof.dr. Piet Sercu, gewoon hoogleraar Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen KU Leuven
 en buitengewoon hoogleraar UCLouvain, LSM
- Marco van Harten, manager PwC
- Patrick Van Hecke, category manager Wire Rod Bekaert nv
- Tim Vannieuwenhuyse, algemeen directeur WAAK vzw
- Koen Van Vaerenbergh, credit management consultant KBC Commercial Finance

Beheer van financiële risico’s Programma

Sessie 1: Liquiditeitsrisico’s

Donderdag 20 februari 2014

• Liquiditeitsrisico’s – concept en definitie
• Het beheren van liquiditeitsrisico’s tijdens 

de financiële crisis
• Opbouw van een efficiënt cash forecasting 

model en proces
• Opzetten van een systeem voor centraal 

cash flow management en saldibeheer
• Katalysatoren en hindernissen van een cash 

pool traject
• Toegestane cash pool systemen en fiscale 

opportuniteiten

Martin Boehme en Marco Van Harten

Sessie 2: Kredietrisico’s 

Donderdag 27 februari 2014

• Beoordeling van kredietrisico’s door uw 
bankier

• Financieringsoplossingen voor verschillende 
kredietrisico’s

• Knipperlichten
• Bazel-norm en haar impact

Frank Bouckaert

Sessie 3: Debiteurenrisico’s 

Donderdag 13 maart 2014

• Actief debiteurenbeheer in de praktijk
• Kredietverzekering
• Factoring als moderne financieringsvorm

Tim Vannieuwenhuyse, Jan Catry en
Koen Van Vaerenbergh  

Sessie 4: Grondstof- en
 leveranciersrisico’s  

Donderdag 20 maart 2014

• Huidige situatie, evoluties en trends in de 
grondstoffenmarkt

• Beschikbaarheid van grondstoffen
• Strategieën en instrumenten voor een 

kostenefficiënt aanbod van grondstoffen

Prof.dr. Piet Sercu en Patrick Van Hecke  

Sessie 5: Wisselkoers- en renterisico’s  

Donderdag 27 maart 2014

• Indekkingstechnieken en hun beheer en 
waarde

• Wisselkoersrisico’s: contanttransacties, 
termijntransacties en swaps en FX opties

• Renterisico’s: de rentecurve als 
uitgangspunt bij het proactief beheer 
van renterisico’s en toelichting bij enkele 
veel voorkomende indekkingstechnieken 
(forward rate agreement, intrest rate swap, 
swaptions en cap & floor)

Yvan Baert

Afsluitende netwerkreceptie


