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vastgoed
Ruimtelijke ordening en omgeving

Leuven, oktober - december 2013
Kortrijk, januari - maart 2014

Praktische gegevens

Data, tijdstip en plaats

Leuven:
Dinsdag 8, 15 en 22 oktober,  5, 12, 19 en 26 
november, 3 december 2013.
Telkens van 16.00 tot 20.00 uur
Arenbergkasteel, Kasteelpark Arenberg 1,
3001 Heverlee

Kortrijk:
Dinsdag 14, 21 en 28 januari, 11, 18 en 25 februari,  
11 en 18 maart 2014.
Telkens van 15.00 tot 19.00 uur
KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Attest van deelname

Als academische bevestiging van uw actieve
deelname ontvangt u na afloop een attest
uitgereikt door de KU Leuven Kulak.

Er werd erkenning aangevraagd bij de Orde
van Vlaamse Balies.

Deze “professional development” uren kunnen 
door RICS leden en kandidaat-leden worden
ingebracht als deel van de verplichte 20 officiële 
scholingsuren die zij per jaar dienen te volgen.

Inschrijving

Prijs: 1.075 euro
 975 euro voor alumni/studenten  
 van het Postgraduaat in de Vastgoedkunde

Hoe: Elektronisch via onze website
 http://puc.kuleuven-kulak.be
 Vóór 1 oktober 2013 voor Leuven
 Vóór 7 januari 2014 voor Kortrijk

Het aantal plaatsen is beperkt. Toelating gebeurt 
volgens datum van inschrijving.

Bespaar tot 50% op uw deelnamekost. Als door 
de Vlaamse overheid erkende opleidingsinstelling 
aanvaarden we opleidingscheques van werkne-
mers en betalingen via de KMO-portefeuille.

Meer informatie vindt u op www.vdab.be/
opleidingscheques of www.kmoportefeuille.be.

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

inschrijven 
vóór

1/10/13 - Leuven
7/01/14 - KortriJK

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

SeSSIe 5
Leuven: dinsdag 12 november 2013 
Kortrijk: dinsdag 18 februari 2014

• Deel 4: Vergunningenbeleid (III)
o De Raad voor Vergunningsbetwistingen – 

procedure en overzicht rechtspraak
o Capita selecta: milieuvergunning en 

milieuvoorwaarden; de omgevingsvergun-
ning; stedenbouwkundige vergunning in 
Brussel en Wallonië

SeSSIe 6
Leuven: dinsdag 19 november 2013 
Kortrijk: dinsdag 25 februari 2014

• Deel 5: Handhaving
o Bouwmisdrijven
o Toezicht: toezichthouders en toezichtbe-

voegdheden
o Dwangmaatregelen
o Strafsancties
o Herstelmaatregelen
o Uitvoering van rechterlijke uitspraken
o Verjaring van de strafvordering en de 

herstelvordering
o Minnelijke schikking
o Milieustakingsvordering

SeSSIe 7
Leuven: dinsdag 26 november 2013 
Kortrijk: dinsdag 11 maart 2014

• Deel 6: Capita selecta Omgevingsrecht (I)
o Grond- en pandenbeleid
o Raakvlakken ruimtelijke ordening en 

milieuwetgeving (m.b.t. vastgoed): bo-
demwetgeving, materialen- en afvalstof-
fenrecht, grondverzet

SeSSIe 8
Leuven: dinsdag 3 december 2013 
Kortrijk: dinsdag 18 maart 2014

• Deel 6: Capita selecta Omgevingsrecht (II)
o Onroerend erfgoed
o Natuurbescherming en integraal water-

beleid
o Effectenbeoordelingen: milieueffect-

rapportage (plan-MER, project-MER, 
project-m.e.r.-screening, natuurtoetsen, 
watertoets)

• Deel 7: Case study – afrondende bespre-
king
o Interactieve bespreking en vraagstelling/

discussie

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



Ten geleide

Deze opleiding geeft een overzicht van de huidige 
Vlaamse wetgeving inzake (ruimtelijke) ordening 
en de daarmee samenhangende bescherming van 
de leefomgeving. 

De regelgeving onderging de voorbije jaren zeer 
ingrijpende wijzigingen.  De regels i.v.m.  de or-
dening van de ruimte werden gebundeld in de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en 
talrijke (nieuwe) uitvoeringsbesluiten. De wetge-
ving ter bestrijding en beheersing van milieuhinder 
werd verruimd tot een breed milieubeschermings-
recht.  Steeds meer worden ruimtelijke ordening 
en leefmilieubescherming gekaderd onder de 
koepel van het “omgevingsrecht”, een optelsom 
van een reeks samenhangende rechtsgebieden die 
betrekking hebben op de ordening en de bescher-
ming van de fysieke leefomgeving: ruimtelijk be-
stuursrecht, milieu(hygiëne)recht, natuurbescher-
mingsrecht, waterrecht, effectenbeoordeling.  

In de opleiding komen alle belangrijke onderdelen 
van het omgevingsrecht aan bod, met klemtoon op 
de bespreking van het ruimtelijk bestuursrecht. 
De verschillende thema’s worden uitvoerig be-
sproken én praktisch toegelicht met voorbeelden, 
oefeningen en rechtspraak. Vanzelfsprekend wordt 
aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen, o.a. 
de (toekomstige) geïntegreerde ‘omgevingsver-
gunning’, die zal worden ingevoerd ter vervanging 
van de huidige milieuvergunning en stedenbouw-
kundige vergunning (cf. ontwerp van decreet, 
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 19 april 
2013), project-m.e.r.-screening, enz.

Een case study (fictief project) loopt als een rode 
draad doorheen de opleiding. Hierin zijn tal van as-
pecten verweven van de te behandelen wetgeving 
inzake ruimte en omgeving.

Doelstellingen

Na afloop van de opleiding kan u:
• de VCRO en de uitvoeringsregelgeving met ken-

nis van zaken en inzichtelijk gebruiken;
• de relevante ruimtelijke planningsinstrumenten 

situeren, raadplegen en hanteren;
• het volledig verloop van een stedenbouwkundige 

vergunningsprocedure en een verkavelingsver-
gunningsprocedure beschrijven en opvolgen;

• de vergunbaarheid van een project inschatten 
op basis van de wettelijke beoordelingscriteria;

• de informatie-instrumenten inzake ruimtelijke 
ordening aanduiden en gebruiken;

• de risico’s en gevolgen van het niet-naleven van 
de wetgeving inzake ruimtelijke ordening in-
schatten, nauwkeurig en volledig in kaart bren-
gen én terzake een voorkomingsbeleid voeren;

• de verbanden correct aanduiden en toepassen 
tussen ruimtelijk bestuursrecht en daarmee 
samenhangende rechtsgbieden van het brede 
omgevingsrecht (o.a. milieuvergunning, grond- 
en pandenbeleid, bodemsanering, onroerend 
erfgoed, natuurbescherming, integraal water-
beleid, effectenbeoordeling) correct aanduiden 
en toepassen;

• een concreet (vastgoed)project volledig be-
schrijven en opvolgen in functie van de toe te 
passen wetgeving inzake ruimtelijke ordening 
en omgeving). 

Juridische aspecten van vastgoed
ruimtelijke ordening en omgeving

Docent
Mr. Mario Deketelaere
Advocaat (Baker & McKenzie), Lesgever Post-
graduaat in de Vastgoedkunde KU Leuven, 
Lector Rechtspraktijk Karel de Grote Hoge-
school, Gastprofessor Thomas More/Lessius

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot al wie professio-
neel met vastgoed te maken heeft en tot be-
langstellenden in vastgoed en vastgoedontwik-
keling: planologen, advocaten, bedrijfsjuristen,
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtena-
ren, milieuambtenaren, bouw- en aannemings-
bedrijven, milieucoördinatoren, architecten, 
ontwerpers,...

PROGRAMMA

SeSSIe 1
Leuven: dinsdag 8 oktober 2013 
Kortrijk: dinsdag 14 januari 2014

• Deel 1: Inleiding en algemeen kader:
 situering ruimtelijk bestuursrecht en
 omgevingsrecht - krachtlijnen wetgeving - 

begrippenkader en bestuurlijke organisa-
tie – voorstelling case study
o Situering ruimtelijk bestuursrecht en 

omgevingsrecht – stand van zaken
o De ontwikkeling van de ruimtelijke orde-

ning en de stedenbouw
o Bevoegdheidskader: gewest-provincies-

gemeenten
o Krachtlijnen en kenmerken van de regel-

geving inzake ruimtelijke ordening
o Begrippenkader en terminologie
o Doelstellingen van de ruimtelijke orde-

ning
o Bestuurlijke organisatie
o Voorstelling case study (fictief project)

• Deel 2: Ruimtelijke planning en beleids-
 instrumenten (I)

o Soorten plannen – hiërarchie en onder-
linge verhoudingen

o Ruimtelijke structuurplannen
o Plannen van aanleg
o Ruimtelijke uitvoeringsplannen

SeSSIe 2 
Leuven: dinsdag 15 oktober 2013 
Kortrijk: dinsdag 21 januari 2014

• Deel 2: Ruimtelijke planning en beleids- 
instrumenten (II)
o Bijzonderheden betreffende sommige 

grootschalige stedenbouwkundige projecten
o Stedenbouwkundige verordeningen
o Register van onbebouwde percelen en 

grondfonds
o Recht van voorkoop, onteigening,
 aankoopplicht en rooilijnplannen
o Planschade, planbatenheffing en
 activeringsheffing

• Deel 3: Informatieverplichtingen en
 –instrumenten

o Plannen- en vergunningenregister
o Register van onbebouwde percelen
o Informatieplichten (algemeen, instru-

menterende ambtenaar, overeenkomsten, 
publiciteit, sancties)

o Stedenbouwkundig uittreksel
o Stedenbouwkundig attest
o Planologisch attest
o As-built attest
o Projectvergadering

SeSSIe 3
Leuven: dinsdag 22 oktober 2013 
Kortrijk: dinsdag 28 januari 2014

• Deel 4: Vergunningenbeleid (I)
o De stedenbouwkundige vergunningsplicht
o De vrijgestelde handelingen
o De meldingsplicht
o De verkavelingsvergunningsplicht
o Voorwaarden en lasten verbonden aan 

vergunningen
o Fasering, zakelijk karakter, regularisatie

SeSSIe 4 
Leuven: dinsdag 5 november 2013 
Kortrijk: dinsdag 11 februari 2014

Deel 4: Vergunningenbeleid (II)
o De beoordelingsgronden
o Afwijkingen van stedenbouwkundige 

voorschriften
o Zonevreemde basisrechten
o Planologisch attest
o Verhouding met milieuvergunning en 

milieumelding
o Geldingsduur en wijzigbaarheid
o De administratieve procedure: reguliere 

en bijzondere procedure


