
permanenTe VOrming

praktische aspecten van Vastgoed 
Basiscursus voor de professional



Ten geleide

de vastgoedwereld is veelzijdig, dynamisch en complex. Het is soms lastig om de denkwijze van 
de verschillende vastgoedspelers, zoals makelaars, projectontwikkelaars, aannemers en beleggers 
in vastgoed te doorgronden. Hoe nemen zij beslissingen? Welke rendementseisen hebben zij? Om 
inzicht in de denkwijze van vastgoedspelers in de huidige markt te verkrijgen zijn er een aantal aspec-
ten erg belangrijk. Sleutelbegrippen hierbij zijn de financiële, bouwtechnische en juridische aspecten 
van vastgoed. 

deze basisopleiding biedt de gelegenheid om basiskennis te ontwikkelen die direct professioneel in 
de praktijk kan worden toegepast. de cursus gaat in op een aantal van de vraagstukken waarmee de 
sector wordt geconfronteerd en speelt tegelijkertijd in op de actuele ontwikkelingen in de vastgoed-
markt. Via een helikopterview kan praktijkervaring worden ondersteund met meer theo-retische ken-
nis. en tegelijkertijd kunt u op interactieve wijze uw kennis toetsen aan inspirerende praktijkervaring! 

editie 2014 is de zesde jaargang van deze opleiding. 

dOelgrOep 

de cursus richt zich in eerste instantie tot al wie professioneel met vastgoed te maken heeft en een 
bredere blik wenst te krijgen op dit domein, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. deze 
professionals kunnen werken bij vastgoedmakelaars en syndici, bank- en verzekeringskantoren, no-
tariaten, (gemeentelijke) stedenbouwkundige diensten, projectontwikkelaars, financiële instellingen, 
banken, aannemersbedrijven, architecten- en studiebureaus, (vastgoed)expertbureaus, facility ma-
nagers, landmeter/schatters, advocatenkantoren, ... 

TOelaTingSVOOrWaarden 

de opleiding staat open voor iedereen die zich wil bekwamen in de praktijk en theorie van vastgoed. 
U hebt een bachelor diploma of overtuigt het programmacomité met een motivatiebrief. Het pro-
grammacomité beslist over de toelating tot de opleiding. 

prOgrammacOmiTé 

leden: nikolas cloet (ViVeS), Jan dierick (HUB-KaHO), prof.dr. Wim malfait (Kulak),  
prof.dr. Vincent Sagaert (Kulak), Johan de langhe (ViVeS), maigret Jansen (Kulak). 

OrganiSaTie

postuniversitair centrum KU leuven Kulak, Opleiding Vastgoed departement aalst HUB-KaHO, Vi-
VeS Brugge Business School.



OpBOUW Van de Opleiding
de opleiding omvat 4 modules en bevat 36 contacturen. 

module 1   (3 sessies)

financiële aspecten

▲

 Financiële trends en evoluties 

De heer Philippe Janssens frics,  
afgevaardigd bestuurder Stadim 

• Structuur, actoren op de markt, hun  
perspectieven en de rol die zij spelen 

• Oriëntering recente tendenzen,  
verwachtingen 

• enkele economische basisprincipes 

▲

 Rekenen in vastgoed

Mevrouw Nele Hermie,  
docent Economie HUB-KAHO

• Het kasstroomschema 

• Opbouw van de spreadsheet 

• contante waarde  
reële en nominale rente, bepaling van de 
contante waarde, internal rate of return (irr), 
Toepassingen in excel 

• Kasstromen  
(constante, eenmalige, gekoppelde)  
Toepassingen in excel 

• Kostprijsdekkende huur  
gebruik in de praktijk, berekening in excel 

• Bruto aanvangsrendement (Bar)  
gebruik in de praktijk, berekening in excel 

• integrale investeringsoefening

▲

 Plaatsbeschrijving

Ing. Jan Uyttersprot,  
docent opleiding Bachelor Bouw & Vastgoed 
HUB-KAHO 

• Bespreking van de verschillende soorten 
plaatsbeschrijvingen en de juridische,  
technische en procedurele randvoorwaarden 

• plaatsbeschrijving bij aanvang en einde  
van een huurovereenkomst 

• problematiek “huurschade” 

▲

 Schatting en Waardebepaling

Ing. Jan Uyttersprot,  
docent opleiding Bachelor Bouw & Vastgoed 
HUB-KAHO 

• Bespreking van verschillende soorten  
waarden en van de belangrijkste factoren  
die hierop van invloed zijn 

• Waardebepalingen en hun doelstellingen 

• praktische werkwijzen voor de  
waardebepaling van onroerende goederen, 
zowel bebouwd als onbebouwd

praktische aspecten van Vastgoed



module 2   (3 sessies)

Juridische aspecten

▲

 Administratief Recht 

Mr. Jan Beleyn,  
advocaat-vennoot Publius advocaten 

• Korte introductie: wat is administratief recht? 

• focus op de ruimtelijke ordening: in  
vogelvlucht door de Vlaamse codex  
ruimtelijke Ordening 

• Waar kan wat gebouwd worden? 

• relatie met andere vergunningen/ 
toelatingen? 

• Wat als er gebouwd wordt zonder toelating? 

▲

 Contractenrecht 

Mr. Wim Goossens,  
advocaat-vennoot Eubelius

• regelgeving inzake aannemings- 
en bouwcontracten  
Het contract met de aannemer; de verplich-
tingen en de rechten van de aannemer en 
bouwheer; de tienjarige aansprakelijkheid 
van de architect en de aannemer; de rol 
en de gevolgen van de voorlopige en de 
definitieve oplevering; onderaanneming; de 
contracten ‘sleutel op de deur’ (Wet Breyne); 
de rol en aansprakelijkheid van de archi-
tect; de verplichtingen van architecten en 
studiebureaus; het proces van het contracte-
ren: offertes, bestekken, onderhandelingen; 
concrete tips bij het opstellen van contracten

• Basiskennis regelgeving koop van  
onroerende goederen  
Het koopcontract - de verplichtingen van de 
koper en de verkoper - het compromis - de 
tegenstelbaarheid van de koop - de rol van 
de notaris - de rol van het hypotheekkantoor 

• Basiskennis huur  
Het gemene huurrecht, de woninghuur  
en de handelshuur 

▲

 Privaat vastgoedrecht 

Prof.dr. Vincent Sagaert,  
hoogleraar in privaatrecht KU Leuven Kulak  
en UA, advocaat Eubelius 

algemene begrippen en basisprincipes van 
zakenrecht, onroerende eigendom, erfdienst-
baarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, 
gemene muur 

▲

 Fiscaal Recht

Filip Mees,  
partner Barroo Mees Vankemmel

• inkomstenbelastingen 
(o.a. belastbare inkomsten, meerwaarden, 
leningfiscaliteit, onroerende voorheffing) 

• BTW  
(o.a. nieuwbouw, tarieven) 

• registratierechten  
(o.a. verkoop, inbreng, huur) 

• Successierechten  
(o.a. waardering, vrijstellingen)



module 3   (2 sessies)

Bouwtechnische aspecten

▲

 Administratieve luik en verloop bouwproces

Arch. Frank Tinel,  
opleidingshoofd Bachelor Vastgoed HUB-KAHO 

complexe stroom van procedures, actoren en bijhorende 
document. 

Behandelde thema’s, met illustraties en praktijkvoorbeel-
den: de actoren en hun verantwoordelijkheden (architect, 
aannemer, promotor, …), de overheid en de voorschriften, 
het aanbestedingsdossier, soorten plannen, veiligheid, de 
meetstaat, de offerte, de gunning, vorderingsstaten en 
betaling, oplevering,... 

▲

 Bouwtechniek

Ing. Jan Dierick,  
docent opleiding Bachelor Vastgoed HUB-KAHO

principes uit de bouwfysica i.v.m. het bereiken van 
hygro-thermisch comfort: warmteverlies, vochtproblemen, 
ventilatie, voorschriften, materialen en constructieve oplos-
singen 

module 4   (1 sessie)

een vastgoedproject in praktijk
Trui Tydgat,  
Oryx Projects nv 

Ter afsluiting van de lessenreeks wordt een visie op ruimte-
lijke ordening toegelicht waarbij actuele vastgoedprojecten 
en vraagstukken aan bod komen die de verschillende 
modules van deze opleiding samenbrengen.



daTa, TiJdSTip & plaaTS 
de colleges vinden plaats op de KU leuven Kulak, e. Sabbelaan 53 te Kortrijk, telkens van 16.00 tot 
20.15 uur op de volgende data: donderdag 20, 27 februari 2014, 13, 20 en 27 maart 2014, 3, 24 april 
2014, 8 en 22 mei 2014. 

geTUigScHrifT 
de deelnemers ontvangen een attest van deelname indien minstens 6 sessies zijn bijgewoond. na 
afloop wordt elke module (optioneel) geëvalueerd. deelnemers die de evaluatie succesvol beëindigen, 
ontvangen als bevestiging van hun geslaagde deelname een getuigschrift van permanente vorming 
uitgereikt door de KaHo Sint-lieven. Voor vastgoedmakelaars wordt op vraag een attest permanente 
Vorming afgegeven. andere attesten kunnen op eenvoudig verzoek worden bezorgd. 

inScHriJVing 

Prijs: 850 euro 
in deze prijs is inbegrepen: deelname aan de lessen, cursusmateriaal en catering. 
als door de Vlaamse overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden we betalingen via de KmO-
portefeuille. meer informatie vindt u op www.kmo-portefeuille.be

Hoe: elektronisch via de website  
http://puc.kuleuven-kulak.be voor 13 februari 2014.  
een kopie van uw bachelor diploma of uw motivatiebrief kunt u uploaden bij de elektronische in-
schrijving.

Het aantal deelnemers is beperkt.

Inlichtingen
postuniversitair centrum KU leuven Kulak

 e. Sabbelaan 53 - Be-8500 Kortrijk
tel. 056 24 61 84 - fax 056 24 69 98

info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be


