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Leuven, 19 mei en 2 juni 2014
Kortrijk, 22 en 29 september 2014

Praktische gegevens

Datum, tijdstip en plaats
Leuven: maandag 19 mei en 2 juni 2014
Kortrijk: maandag 22 en 29 september 2014
telkens van 15.30 – 19.15 uur.

Leuven: Ku Leuven - auditorium Wolfspoort
schapenstraat 34, 3000 Leuven
Kortrijk: Ku Leuven Kulak
e. sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Inschrijving 
Prijs: 300 euro
 260 euro voor alumni/studenten Postgraduaat in 
 de vastgoedkunde
 
Hoe: elektronisch via http://puc.kuleuven-kulak.be
 Het aantal plaatsen is beperkt.
 Leuven: vóór 13 mei 2014.
 Kortrijk: vóór 17 september 2014.

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.

Attest 
u ontvangt een attest uitgereikt door de Ku Leuven 
Kulak. Juridische erkenning bij de orde van vlaamse 
Balies is aangevraagd.

deze opleiding kan door riCs leden en
kandidaatleden ingebracht worden als
onderdeel van hun Professional development.

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
e. sabbelaan 53 – Be-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FsC papier  v.u.: Wim malfait, e. sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



Programma

SeSSIe 1: Diverse structuren onder de PPS-vlag

Juridische aspecten
Mr. Anthony Logghe en Mr. Wim Goossens, Eubelius advocaten

• PPS in al haar (contractuele) varianten
• Verschillende PPS-actoren
• Actualia bouwrecht in PPS-context
• PPS en onderaanneming

PPS vanuit het standpunt van de aannemer
Ir. Jef Lembrechts, Gedelegeerd Bestuurder, Vanhout nv

• Concrete case study van een lokaal PPS-project 
• Opportuniteiten, knel- & aandachtspunten 
• Gewijzigde positie van de aannemer in de overheidsopdracht

Praktijkgetuigenis:
Gevangenis in Leuze-en-Hainaut, DBFM opdracht
Yeliz Bicici, Head of Project Development, Cofinimmo N.V.

Reflectie
Moderator: Mr. Anthony Logghe

SeSSIe 2: Financiële en fiscale aspecten van public real estate

Juridische aspecten
Mr. Anthony Logghe, Mr. Ward Van Rie en Mr. Wouter  Claes, 
Eubelius advocaten 

• Fiscale aspecten van PPS (inzonderheid op het vlak van BTW)
• Inleiding tot project finance en haar verschilpunten met 

corporate finance
• Actualia rond ESR-neutraliteit

Aandachtspunten bij de waardering van uw 
PPS-project
Céline Janssens MRE, MRICS, Partner, Stadim

• Principes traditionele waardebepaling
• Parameters specifiek voor PPS

Alternatieven voor bankfinanciering 
Erik Paquay, Director bij Deloitte Enterprise Risk Services  

• De institutionele financier doet haar intrede
• Project bonds

Reflectie
Moderator: Mr. Anthony Logghe

Publiek Private Samenwerking 
(PPS)

Opportuniteiten voor uw vastgoedproject

Doelstelling

ondernemen met de overheid is soms een uitdaging. 
al is het geen toverformule en lijkt het van tijd tot 
tijd eerder op een draak met vele koppen, toch kan 
Publiek Private samenwerking (PPs) een alternatieve 
oplossing bieden in de creatieve zoektocht naar een win-
winsituatie voor uw vastgoedproject. 

deze opleiding geeft een overzicht van de voornaamste 
juridische en financiële structuren van PPs. met 
concrete getuigenissen uit de praktijk focust de opleiding 
vooral op de opportuniteiten die PPs kan bieden voor 
uw vastgoedproject.  daarbij komen zowel de lokale 
projecten als de meer omvangrijke, geïntegreerde 
projecten aan bod.

Doelgroep

met deze studievoormiddag richten we ons naar 
ieder die professioneel met PPs te maken heeft: 
aannemer, overheid, investeerder, studiebureau, 
projectontwikkelaar, architect, financiële instelling, 
verzekeraar, jurist of financieel adviseur, …

Opleidingen vastgoedkunde

naast en rond het Postgraduaat in de vastgoedkunde 
worden regelmatig verdiepende opleidingen en 
seminaries georganiseerd. alle informatie over ons 
aanbod vastgoedopleidingen is te vinden op
http://puc.kuleuven-kulak.be/vastgoedkunde
volg ons op: http://twitter.com/vastgoedkunde


