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STUDIEAVOND

Handhaving van 
stedenbouwkundige 
misdrijven
Kortrijk, 25 maart 2013, 18u30
Ook te volgen via livestream

Praktische gegevens

Datum en tijdstip
Maandag 25 maart 2013 van 18.30 tot 21.30 uur. 
Ontvangst vanaf 18.15 uur. 
Er is een pauze met drank en broodjes voorzien.

Plaats 
KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53 te Kortrijk

Inschrijving 
Het inschrijvingsbedrag bedraagt 100 euro voor 
afgestudeerden voor 2010. Afgestudeerden in 
2010/2011/2012 betalen 75 euro. 
Inschrijven gebeurt elektronisch voor 15 maart 
2013 via http://puc.kuleuven-kulak.be.

Als u deze studieavond via livestream wenst te 
volgen, gelieve dit expliciet te vermelden. Bij 
een (wijziging van) inschrijving na de uiterste 
inschrijfdatum, kunnen wij u de optie livestream 
niet meer garanderen. Kort voor aanvang van de 
opleiding ontvangt u via e-mail een bevestiging 
van inschrijving. 

Als door de Vlaamse overheid erkende 
opleidingsinstelling aanvaarden we 
opleidingscheques voor werknemers 
en betalingen via de KMO-portefeuille. 
Meer informatie vindt u op www.vdab.be/
opleidingscheques of www.kmo-portefeuille.be.

Wenst u een kostennota voor de organisatie, dan 
moet u dit aanduiden bij uw inschrijving met ver-
melding van het btw-nummer. Betaling gebeurt 
onmiddellijk na ontvangst van de kostennota.

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
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Programma

18.15 u: Onthaal 

18.30 u: Welkomstwoord

18.45 u: Het vorderen van herstel bij stedenbouw-
kundige misdrijven

 De heer Andy De Backer, adviseur bij de Hoge 
Raad voor het Handhavingsbeleid

 Tijdens deze voordracht wordt dieper 
ingegaan op de soorten herstelmaatregelen, 
de prioriteitenorde betreffende de keuze van 
de herstelmaatregel, het cumulverbod, het 
indienen van een herstelvordering: wijze, 
termijn en pleegvormen, de samenloop van een 
herstelvordering van de stedenbouwkundige 
inspecteur en het college van burgemeester en 
schepen, enkele aspecten i.v.m. de verjaring 
in het licht van de depenalisering van het 
instandhoudingsmisdrijf in de ruimtelijk niet-
kwetsbare gebieden en tenslotte de rol van de 
rechter en van het bestuur.

19.45 u: Broodjespauze

20.15 u: De adviespraktijk van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid  

 Prof. Geert Debersaques, Vrije Universiteit 
Brussel, voorzitter Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid  

 Aan de hand van concrete voorbeelden 
worden de beleids- en adviesregels toegelicht 
en specifiek getoetst aan de praktijk. Welk 
beslissings-en advieskader gebruikt de Hoge 
Raad? Wat zijn recente, niet-recente doch 
geconsolideerde, voortschrijdende inbreuken? 
Hoe gebeurt het “horen” door de Hoge Raad? En 
wat na de hoge raad: bij welke rechter kan de 
rechtzoekende terecht? 

21.15 u: Vraagstelling

Voor wie

Deze studieavond richt zich tot advocaten, 
magistraten, stedenbouwkundig ambtenaren en 
(vastgoed)professionals die in aanraking komen 
met omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en 
stedenbouw. 

Organisatie

Stuurgroep Recht van het Postuniversitair Centrum 
Kulak: Luc Arnou, Robrecht Bauwens, Jean-Philippe 
Bonte, Frank Detremmerie, Rik Devloo, Eric Dursin, 
Wim Goossens, Hilde Laga, Emmanuel Leroux, 
Antoon Lust, Bernard Tilleman, Dirk Van Haesebrouck 
en Pieter Vanherpe.

Livestream

U kunt deze studieavond gelijktijdig volgen via 
livestream. Hierbij hebt u ook de mogelijkheid live 
vragen te stellen via chat. Om livestream te kunnen 
volgen heeft u een computer met internet nodig. 

Erkenning

Er werd erkenning aangevraagd voor:
• magistraten bij de FOD Justitie
• advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies


