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VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN  

Property Management

Leuven, 25 april tot 20 juni 2017 
Brugge, 3 oktober tot 28 november 2017

Sessie 6 - Life cycle en risicobeheer van een gebouw – deel 2

Leuven, dinsdag 6 juni 2017
Brugge, dinsdag 14 november 2017 

Marc Wevers, Senior Account Manager KBC Real Estate 
Luc Van Rysseghem, Real Estate Director MCS Solutions

• Informatiemanagement 
• Veiligheid & wettelijke verplichtingen 
• Belang van risico-analyse in de exploitatiefase

o Wettelijk kader
o Risico-analyse volgens de Kinney methode toegepast op gebouwen in 

exploitatie
• Aandachtspunten reorganisatie propertymanagement case KBC
• Energiebeheer

Sessie 7 - Juridisch beheer

Leuven, dinsdag 13 juni 2017
Brugge, dinsdag 21 november 2017

Dirk Caestecker, Vennoot binnen het vastgoeddepartement van DLA Piper
Kevin De Greef, Senior Associate binnen het vastgoeddepartement van DLA 
Piper

• Syndicus / mede-eigendom / beheer van eigendom
• Huurcontracten
• Beheersaspecten
• Aansprakelijkheid
• Onderhoudscontracten leveranciers

PRAKTISCH

Data en plaats

Leuven: dinsdag 25 april, 2, 9, 23 en 30 mei, 
6, 13 en 20 juni 2017

Brugge: dinsdag 3, 10, 17 en 24 oktober,  
7, 14, 21 en 28 november 2017

Telkens van 16 tot 20 uur
Er is een pauze met broodjes voorzien.

Leuven:
Faculty Club Leuven
Groot Begijnhof 14 in Leuven

Brugge:
ZoWe Verpleegkunde
Barrièrestraat 2d te 8000 Brugge

Inschrijven

Schrijf in voor Leuven vóór 18 april 2017 en 
voor Kortrijk vóór 26 september 2017 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be

De deelnameprijs is 1550 euro. Alumni/
studenten van het Postgraduaat in de 
Vastgoedkunde betalen 1400 euro.

Bespaar op uw deelnamekosten via uw 
KMO-portefeuille. Meer informatie op  
www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname

U krijgt nadien een attest van deelname.

Erkenning permanente vorming BIV is 
aangevraagd.

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

Opleidingen vastgoedkunde

Naast het Postgraduaat in de 
Vastgoedkunde organiseren we regelmatig 
uitdiepingsopleidingen en seminaries.

Ontdek ons op 

 http://kuleuven.be/vastgoedkunde 
 twitter.com/vastgoedkunde
 Vastgoedkunde KU Leuven

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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Sessie 8 - Property management case

Leuven, dinsdag 20 juni 2017
Brugge, dinsdag 28 november 2017

Aan de hand van een fictieve property management case kan u de opgedane 
kennis vanuit de verschillende sessies toepassen. De moderator licht de case 
toe in de eerste sessie, waarna u in elke sessie extra elementen aangereikt 
krijgt om de case in groep op te lossen. Tijdens de laatste sessie presenteren 
de verschillende groepen hun oplossing voor de case en wordt hierop feedback 
gegeven.



Doelstelling

Inzicht geven in
• Positionering van property management binnen vastgoedbeheer 
• Wisselwerking met portfolio, asset en facility management
• Behoeften van huurders en verhuurders in het nastreven van rendement
• Technische, commerciële, financiële en juridische aspecten van vastgoedbeheer
• Waarde van kantoren, bedrijfsgebouwen, logistiek vastgoed en winkelvastgoed, en
 hoe deze te verbeteren via vastgoedbeheer
• Organisatie van property management en de optimalisatiemogelijkheden

Doelgroep

Property managers, asset managers, junior portfoliomanagers, investeerders, facility ma-
nagers, projectmanagers, eigenaars, projectontwikkelaars, vastgoedadviseurs, syndici en 
makelaar-beheerders

Property Management PROGRAMMA

Moderator Leuven: Annemie Baecke, Head of Direct Property Belfius Insurance
Moderator Brugge: Jan Albert Kympers, Raadgever Homard hotelvastgoed- 
ontwikkeling

Sessie 1 - Algemeen begrippenkader

Leuven, dinsdag 25 april 2017
Brugge, dinsdag 3 oktober 2017 

Annemie Baecke, Head of Direct Property Belfius Insurance 
Youri Van Der Zwalmen, Director Quares Property Management

• Plaats van property management in de organisatie
• Schets van property management in het ruimer kader van vastgoedbeheer 
• Positionering van asset, property en facility management.  

Wat zijn de verschillende rollen en wat is de samenhang?
• Verschillen in property management voor de verschillende professionele deelmarkten 
• De impact van AIFMD m.b.t. uitbesteden of niet
• Beheer van vastgoedfondsen in eigen naam versus beheer voor derden
• Hoe toegevoegde waarde bieden? Wat zijn aandachtsgebieden op commercieel, 

technisch, financieel en juridisch vlak?
• Hoe property management organiseren binnen de strategische doelstellingen van 

uw organisatie?
• Hoe de vertaling maken naar concrete doelstellingen en actiepunten? 
• Standaarden: internationaal, ontwikkeling van Redex (Real Estate Data Exchange)

w

Sessie 2 - Organisatie van uw property management

Leuven, dinsdag 2 mei 2017
Brugge, dinsdag 10 oktober 2017 

Kim Verdonck, Head of Research & Marketing CBRE
Michael Goldberg mrics, Managing Director PHICAP

• Algemene visie op de professionele vastgoedmarkt: actuele tendensen en 
marktgegevens

• Samenwerkingsvormen en evoluties hierin
• Beheersovereenkomst & beheersmanual (processen en procedures) en  

rapporteringstructuur
• Asset/property management plan: case van kantoorgebouw en industrieel  

gebouw
• Service level agreements
• IT-tools om efficiënt te beheren

Sessie 3 - Commercieel beheer 

Leuven, dinsdag 9 mei 2017
Brugge, dinsdag 17 oktober 2017

Rikkert Leeman, COO Alides
Christophe Petitjean, Managing Director rentalValue

• Relatiebeheer: huurderoverleg, huurdertevredenheidsonderzoek
• Contractbeheer: huurprijsherzieningen, huurbeëindigingsprocedure, 

wederverhuur
• Commerciële verplichtingen
• Leegstand
• CRM en marketing
• Communicatie: huurder/gebruiker vs. eigenaar/asset manager
• Verhuur bevorderende maatregelen en het commercialiseren van een gebouw

Sessie 4 - Financieel beheer

Leuven, dinsdag 23 mei 2017
Brugge, dinsdag 24 oktober 2017

Philippe Van den Broeck, Managing Director Group Hugo Ceusters - SCMS
Michael Goldberg mrics, Managing Director PHICAP

• Kosten en kasstroomoptimalisatie
• Risicobeheer en controles: leegstand, vastgoedkennis, waardeontwikkeling 

gebouw, bestemming, economische levensduur, onderhoud en 
onverwachte uitgaven, renovatie, organisatie, flexibiliteit en alternatieve 
aanwendbaarheid, commerciële invulling

• Contractuele verhoudingen en aansprakelijkheid
• Belastingen: leegstandsheffingen en het terugvorderen van 

onroerende voorheffing voor leegstaande delen (verschillen per regio), 
gemeentebelastingen en regionale belastingen

• Afrekening huurlasten en gemeen huurrecht
• Evolutie huurincentives en impact op het financieel beheer
• Trends en cijfers
• Case kostenoptimalisatie:

o Aan de hand van jaarlijks budget (capex / opex) wordt het effect getoond 
hoe een kostenefficiënt beheer de waarde van een gebouw kan verhogen

o Er wordt ingegaan op de berekening en de link wordt gelegd met het 
technische luik

Sessie 5 - Life cycle en risicobeheer van een gebouw – deel 1

Leuven, dinsdag 30 mei 2017
Brugge, dinsdag 7 november 2017

Luc Van Rysseghem, Real Estate Director MCS Solutions
Dirk Wijnants, Adviseur schade ondernemingen KBC Corporate Insurance

• Lifecyclekost gebouwen
• Capex (capital expenditures – investeringen in vernieuwingsprojecten) vs. 

opex (operating expenditures - exploitatie)
• Onderhoud: beheer en beheertools, budget
• Verzekeringen in het kader van property management

o Verzekeringen van het gebouw
o Verzekering van de property manager


