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ACTUALIA MILIEUWETGEVING 

Praktische vragen en 
antwoorden bij de start van de 
omgevingsvergunning in 2017 
Kortrijk, maandag 23 mei 2016

Ook te volgen via livestream 

Praktisch

Datum en plaats

Maandag 23 mei 2016 van 13.30 tot 17.30 uur
Ontvangst vanaf 13.15 uur

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 

Inschrijven

Schrijf in vóór 16 mei 2016 via
http://puc.kuleuven-kulak.be. 

Wilt u deze studienamiddag via livestream volgen? 
Vermeld dit aub bij uw inschrijving. 

De deelnameprijs is 120 euro. 

Bespaar op uw deelnameprijs via uw
KMO-portefeuille.  Meer informatie op
http://www.kmo-portefeuille.be.
 

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

Postuniversitair Centrum 
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
Campus Brugge en Technologiecampus Oostende
E. Sabbelaan 53 - bus 7643 - BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
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Programma

Tijdens dit seminarie geven we onder meer antwoord 
op volgende vragen:

• Wat moet uw bedrijf “ondernemen” tegen 
23.02.2017? Blijven uw bestaande vergunningen 
geldig? Onder welke voorwaarden worden deze 
bestaande vergunningen automatisch omgezet in 
een permanente (omgevings-)vergunning?

• Wat bij uitbreiding van een bestaande vergunde 
inrichting?

• Wat bij de overdacht van een vergunde exploitatie?

• Hoe ziet het nieuwe aanvraagformulier 
omgevingsvergunning eruit? Wat is nieuw, wat 
is gewijzigd en welke aandachtspunten zijn er? 
Andere relevante nieuwe bijlagen?

• Wat brengt het omgevingsloket en hoe 
werkt het uitwisselingsplatform? Hoe een 
omgevingsvergunningsaanvraag digitaal indienen?   

• Hoe “permanent” is de permanente vergunning 
voor het exploiteren? 

• Aan welke evaluaties kan ik mij als exploitant 
verwachten? Wanneer en/of volgens welke 
periodiciteit?

• Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de 
vernieuwde indelingslijst?

• Wat verandert er op het vlak van handhaving 
(cf. decreet handhaving omgevingsvergunning)?

• Wat zijn de gevolgen van de invoering van de 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
vergunningsplichtige en/of meldingsplichtige 
handelingen? Wat met verkavelingen? 

Docent

Mario Deketelaere, advocaat Baker & McKenzie, 
docent aan de Karel de Grote-Hogeschool, 
gastprofessor KU Leuven en lesgever Postgraduaat in 
de Vastgoedkunde KU Leuven.

eventuele quote, belangrijke opmerking....

 Welke concrete en/of onmiddellijke 
gevolgen heeft de inwerkingtreding van 
de nieuwe vergunningsprocedure voor 

mijn bedrijf of project?  

Doelstelling

Het decreet betreffende de omgevingsvergunning 
waarbij de stedenbouwkundige, de milieu- en de 
verkavelingsvergunning vervangen worden door de 
omgevingsvergunning treedt in werking op 23.02.2017. 
We bespreken welke concrete en/of onmiddellijke 
gevolgen dit heeft voor uw bedrijf of project. 

Doelgroep 

Milieucoördinatoren, milieudeskundigen, EHSQ-
managers, milieuambtenaren, bedrijfsjuristen, 
advocaten, ... . Iedereen die kennis wenst te nemen van 
de recente wijzigingen in de milieuwetgeving en meer 
bepaald de omgevingsvergunning.

Erkenning / Attest van deelname 

Aangevraagd voor:
- magistraten bij de FOD Justitie
- advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies

Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een attest van 
deelname. 

Organisatie

Stuurgroep Recht: Luc Arnou, Robrecht Bauwens, Jean-
Philippe Bonte, Frank Detremmerie, Rik Devloo, Eric 
Dursin, Wim Goossens, Hilde Laga, Emmanuel Leroux, 
Antoon Lust, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman en Pieter 
Vanherpe

Livestream

U kan deze studienamiddag volgen via livestream waarbij 
u vragen kan stellen via chat. U heeft hiervoor enkel een 
computer met internet nodig.


