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Risico’s van 
vastgoedprojecten
in bouw en exploitatie
Leuven, januari – februari 2015

Praktisch

Data, tijdstip en plaats

Dinsdag 20 en 27 januari, 3 en 10 februari 2015
Telkens van 16 tot 20 uur

Park Inn Hotel, Martelarenlaan 36 te 3010 Leuven

Inschrijving

Schrijf in vóór 13 januari 2015 via
http://puc.kuleuven-kulak.be
 
De deelnameprijs is 875 euro.
Alumni/studenten van het Postgraduaat in de 
Vastgoedkunde betalen 825 euro. 

Bespaar tot 50% op uw deelnamekosten via de 
KMO-portefeuille. Meer informatie op
www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname 

U krijgt nadien een attest van deelname.

Erkenning

Als (kandidaat)RICS-lid kan u deze opleiding 
inbrengen als onderdeel van uw Professional 
Development

Opleidingen vastgoedkunde 

Naast het Postgraduaat in de Vastgoedkunde 
organiseren wij regelmatig uitdiepings-
opleidingen en seminaries.

Ontdek ons op
http://www.kuleuven-kulak.be/vastgoedkunde
Volg ons op http://twitter.com/vastgoedkunde

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
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Proactief omgaan met risico’s doet u nieuwe opportuniteiten ontdekken en nemen.
Een sterke risicobeheersing laat u toe risicovollere projecten te doen.

“If you can intelligently take on risk, you will find opportunities others miss!” 
(Reid Hoffman)

In deze opleiding leert u:
• De RISMAN methodiek begrijpen en toepassen 
• Hoe en welke risico’s verzekerbaar zijn in de vastgoedsector
• Een kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyse maken van uw vastgoedproject
• Uw aansprakelijkheden als vastgoedspeler kennen en de mogelijkheden om u in te dekken
• De technische risico’s, de milieurisico’s en de organisatorische risico’s in de bouw- en 

exploitatiefase van een vastgoedproject detecteren 

Voor u als vastgoedprofessional

Deze opleiding richt zich tot projectontwikkelaars, bouwpromotoren, investeerders, 
bestuurders, vastgoedconsultants, projectmanagers, architecten, bankiers, institutionele 
beleggers, asset en property managers.

Risico’s van vastgoedprojecten
in bouw en exploitatie

Programma
Moderator: Jacques Van Keirsbilck, risk & insurance consultant

SESSIE 1 - Algemeen kader, methodieken en analyse van vastgoedprojectrisico’s - 20 januari 2015

Jacques Van Keirsbilck, risk & insurance consultant
Dr. ir. Ellen Gehner, consultant risk management AT Osborne

• Soorten vastgoedprojectrisico’s in de project- of bouwfase en de exploitatiefase
• Herkennen en indelen van risico’s a.d.h.v. de RISMAN methodiek
• Toepassing van de RISMAN methodiek
 -  Kwalitatieve en kwantitatieve analyse in de praktijk
 -  Beslissingen m.b.t. risicobeheer

SESSIE 2 - Technische en milieurisico’s in de bouw- en exploitatiefase - 27 januari 2015

Bert Lenaerts, commercieel directeur Vanhout
Marc Wevers, account manager KBC Real Estate
Liesbet Van Cauwenberghe, operationeel directeur Immoterrae
Jan Verbraeken, project manager environmental division Arcadis

• Risico’s verbonden aan het ontwikkelen van een project, focus op werfrisico’s. Toelichting vanuit 
de praktijk.

• Welke milieurisico’s kunnen de bouw-, verbouw- of sloopfase van een project bemoeilijken? Hoe 
in kaart brengen en wat zijn de voordelen hiervan?

• Belang van risico-evaluatie in de exploitatiefase
• Wettelijk kader
• Risico-analyse volgens Kinney toegepast op gebouwen in exploitatie
• Beheersen van milieurisico’s

SESSIE 3 - Organisatorische risico’s in de project/bouw- en exploitatiefase - 3 februari 2015

Jo Belen, project manager & business development manager Grontmij
Sonny Catelin, property manager Quares

• Risico’s verbonden aan de planning en de uitvoering van een project en
 proactieve en reactieve maatregelen
• Het controleproces
• Onderhoudsplanning (proactief, reactief)

SESSIE 4 - Aansprakelijkheid en risico’s - 10 februari 2015

Ir. Nora Dierickx, engineering senior underwriter Allianz  
Mr. Wim Goossens, partner Eubelius en docent KU Leuven Campus Brussel 

• Aansprakelijkheid als bestuurder, promotor, investeerder, architect of property manager
• Uitbatingsaansprakelijkheid en zaakschade
• Allocatie van risico’s en verzekerbaarheid


