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VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN  

Vastgoed en Omgevingsrecht
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel, juni 2016

Praktisch

Data en plaats

Dinsdag 7, 14, 21 en 28 juni 2016

Telkens van 16 tot 20 uur
Onthaal vanaf 15.45 uur

The Crescent
Lenniksebaan 451, 1070 Brussel
GPS coördinaten: Researchdreef 63

Inschrijven

Schrijf in vóór 1 juni 2016 via
http://puc.kuleuven-kulak.be

De deelnameprijs is 720 euro. Alumni/studenten 
van het Postgraduaat in de Vastgoedkunde 
betalen 650 euro.

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

Attest van deelname 

U krijgt nadien een attest van deelname.

Erkenning

Erkenning is aangevraagd voor advocaten bij de 
Orde van Vlaamse Balies en notarissen bij de 
Nationale Kamer.

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

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

INSCHRIJVEN VÓÓR
1 JUNI 2016
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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
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be



Doelstelling

Deze opleiding biedt een overzicht en een stand van zaken van de huidige wetgeving voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest inzake ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende bescherming van de 
leefomgeving.

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 bescherming van de fysieke leefomgeving: ruimtelijk bestuursrecht, milieu(hygiëne)
recht, natuurbeschermingsrecht, waterrecht, effectenbeoordeling. 

De uitgebreide regelgeving specifiek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt thematisch 
besproken én praktisch toegelicht.

Doelgroep

Advocaten, stedenbouwkundige ambtenaren, milieuambtenaren, ruimtelijke planners, (toekomstige) 
omgevingsambtenaren, planologen, bedrijfsjuristen, architecten, milieucoördinatoren, bouw- en 
aannemingsbedrijven, ontwerpers, projectontwikkelaars, notariële medewerkers,...

Docenten

Mr Mario Deketelaere,
Advocaat (Baker & McKenzie), lesgever Postgraduaat in de Vastgoedkunde KU Leuven,
Gastprofessor KU Leuven en Docent Rechtspraktijk Karel de Grote Hogeschool

Mr Katrien Kempe,
Advocaat (K-law), assistent Instituut voor Administratief Recht KU Leuven

Opleidingen vastgoedkunde

Rond het Postgraduaat in de Vastgoedkunde organiseren we 
regelmatig uitdiepingsopleidingen en seminaries, o.a. de opleiding 
Wegwijs in Ruimtelijke ordening en omgeving met
focus op het Vlaams Gewest.

Ontdek ons op
http://kuleuven.be/vastgoedkunde
Volg @Vastgoedkunde op Twitter
en op LinkedIn: Vastgoedkunde KU Leuven

Vastgoed en Omgevingsrecht
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

SESSIE 1 - Ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel, dinsdag 7 juni 2016 Spreker: Mr Katrien Kempe 

• Planologie
• Stedenbouwkundige vergunningsplicht – verkavelingsvergunningsplicht
• Stedenbouwkundige verordeningen
• Vergunningsprocedure en beroepsprocedure
• Informatieverplichtingen en –instrumenten
• Handhaving
• Wisselwerking ruimtelijke ordening en huur/zakelijke rechten

SESSIE 2 - Bodemsanering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel, dinsdag 14 juni 2016 Spreker: Mr Mario Deketelaere

• Situering wettelijk kader (Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering 
van verontreinigde bodems)

• Toepassingsgebied en belangrijke definities
• Identificeren van verontreinigde terreinen: aangifteplicht, inventaris van de bodemtoestand, 

verkennend bodemonderzoek, bodemattest
• Behandelen van verontreiniging: normen en waarden, gedetailleerd bodemonderzoek, 

risicobeheer en sanering
• Procedureregeling en beroepen
• Vervreemding van zakelijke rechten op (verontreinigde) terreinen

SESSIE 3 - Milieuvergunning en milieuvergunningsvoorwaarden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Brussel, dinsdag 21 juni 2016 Spreker: Mr Mario Deketelaere

• Situering wettelijk kader (Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunning)
• De ingedeelde inrichtingen en types van vergunning (cf. 6 klassen)
• Voorbereiding vergunningsaanvraag(dossier) en bevoegde overheid
• Verloop van de vergunningsprocedure (openbaar onderzoek, advies, beslissing, 

beroepsmogelijkheden)
• Gemengde projecten
• Algemene en specifieke exploitatievoorwaarden
• Duur van de vergunning, wijzigingen, hernieuwing en verlenging, overname vergunde inrichting
• Relatie en wisselwerking milieuvergunning/bodemwetgeving

SESSIE 4 - Klimaat, energie en vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel, dinsdag 28 juni 2016 Sprekers: Mr Katrien Kempe en Mr Mario Deketelaere

• Introductie tot het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE)
• Energieprestatieregelgeving
• Parkeren buiten de openbare weg (toegelaten/overtollige parkeerplaatsen kantoorgebouwen)
• Premie- en subsidiestelsel
• Handhaving 
• Wisselwerking BWLKE en huur/zakelijke rechten


