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VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN

Wegwijs in Ruimtelijke
ordening en omgeving
Vlaams gewest
Inclusief nieuwe wetgeving Omgevingsvergunning

Leuven, oktober - december 2016
Kortrijk, januari - maart 2017

Praktisch

Data en plaats

Leuven:
Maandag 3, 10, 17, 24 oktober, 
7, 14, 21 en 28 november 2016
Telkens van 15.30 tot 19.30 uur
Huis Van Bethlehem, 
Schapenstraat 34 in Leuven

Kortrijk:
Maandag 16, 23 januari, 6, 13, 20 februari,
6, 13 en 27 maart 2017
Telkens van 15.30 tot 19.30 uur
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
E. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Inschrijving

Schrijf in via http://puc.kuleuven-kulak.be
Voor Leuven: vóór 27 september 2016
Voor Kortrijk: vóór 11 januari 2017

De deelnameprijs is 1185 euro. Alumni/studenten
van het Postgraduaat in de Vastgoedkunde
betalen 1075 euro.

Bespaar tot 50% op uw deelnamekosten via de 
KMO-portefeuille. Meer informatie op
www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname

U krijgt nadien een attest van deelname.
Erkenning is aangevraagd bij de Orde van Vlaamse 
Balies en voor notarissen bij de Nationale Kamer.

Als (kandidaat-)lid van RICS kunt u deze opleiding 
inbrengen als onderdeel van uw professional 
development.  

Opleidingen Vastgoedkunde KU Leuven

Naast het Postgraduaat in de Vastgoedkunde 
organiseren wij regelmatig seminaries en uit-
diepingsopleidingen, o.a. de opleiding Vastgoed 
en omgevingsrecht – Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (Brussel, voorjaar 2017).

Ontdek ons op 
http://kuleuven.be/vastgoedkunde
Volg ons op 
http://twitter.com/vastgoedkunde
en op http://puc.kuleuven-kulak.be
 

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

INSCHRIJVEN 
VÓÓR

27/09/16 - LEUVEN
11/01/17 - KORTRIJK

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

Doelstellingen
Na afloop van de opleiding kan u:

• De relevante ruimtelijke planningsinstrumenten situeren, raadplegen en hanteren

• De risico’s en gevolgen verbonden aan de niet-naleving van de wetgeving inschatten én terzake 
een voorkomingsbeleid voeren

• De vergunbaarheid van een project inschatten op basis van de (uitgebreide) wettelijke beoorde-
lingscriteria

• Het volledig verloop van een (omgevings)vergunningsprocedure beschrijven en opvolgen

• Een concreet (vastgoed)project volledig beschrijven en opvolgen in functie van de toe te passen 
wetgeving inzake ruimtelijke ordening én omgeving

Doelgroep

Advocaten, stedenbouwkundige ambtenaren, (toekomstige) omgevingsambtenaren, planologen,
bedrijfsjuristen, architecten, milieucoördinatoren, bouw- en aannemingsbedrijven, ontwerpers,
projectontwikkelaars, ...

Docent

Mr. Mario Deketelaere,
Advocaat, Lesgever Postgraduaat in de Vastgoedkunde KU Leuven,
Gastprofessor KU Leuven en Docent Rechtspraktijk Karel de Grote Hogeschool
 

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier
 
 v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



Opzet

Deze opleiding biedt een overzicht en stand van 
zaken van de huidige Vlaamse wetgeving inzake 
ruimtelijke ordening en de daarmee samenhan-
gende bescherming van de leefomgeving.
De uitgebreide regelgeving wordt thematisch 
besproken én praktisch toegelicht. Een fictief 
project loopt als een rode draad doorheen de 
opleiding. Hierin zijn tal van aspecten verweven 
van de te behandelen wetgeving inzake ruimte en 
omgeving. Tijdens de lessen is er ruime gelegen-
heid tot vraagstelling en discussie.

Het lesmateriaal omvat een thematisch uitge-
schreven syllabus, ppt en documentatiebundel 
met rechtspraak en praktische oefeningen. 
Dit programma wordt voor het 6de opeenvolgende 
jaar georganiseerd (en geactualiseerd). In deze 
editie wordt bijzondere aandacht besteed aan de 
nieuwe omgevingsvergunning die in februari 2017 
in werking treedt.

Inhoud

Steeds meer worden ruimtelijke ordening en 
leefmilieubescherming gekaderd onder de koepel 
van het “omgevingsrecht”, een optelsom van een 
reeks samenhangende rechtsgebieden die betrek-
king hebben op de ordening en de bescherming 
van de fysieke leefomgeving: ruimtelijk bestuurs-
recht, milieu(hygiëne)recht, natuurbeschermings-
recht, waterrecht, effectenbeoordeling.

De regelgeving onderging de voorbije jaren zeer 
ingrijpende wijzigingen:

• De regels i.v.m. de ordening van de ruimte 
werden gebundeld in de Vlaamse Codex Ruim-
telijke Ordening (VCRO) en talrijke (nieuwe) 
uitvoeringsbesluiten

• Via het grond- en pandendecreet werd invul-
ling gegeven aan de doelgerichte aansturing 
van diverse aspecten van de markt van onroe-
rende goederen (via activerende en facilite-
rende maatregelen)

• De wetgeving ter bestrijding en beheersing 
van milieuhinder werd verruimd tot een breed 
milieubeschermingsrecht

 (cf. milieuvergunning en voorwaarden, bodem-
sanering, afvalstoffen en materialenbeheer, 
effectbeoordelingen)

• Op 1 januari 2015 trad het Onroerenderfgoed-
decreet van 12 juli 2013 (cf. bescherming van 
monumenten, stads- en dorpgezichten en 
landschappen) in werking

• Bij decreet van 25 april 2014 werden steden-
bouwkundige vergunning en milieuvergunning 
geïntegreerd tot één enkele omgevingsvergun-
ning. De nieuwe omgevingvergunningswetge-
ving treedt in werking op 23 februari 2017.

• Talrijke nieuwe wijzigingen van de VCRO én het 
Omgevingsvergunningsdecreet staan reeds op 
stapel (cf. goedkeuring voorontwerp wijzigings-
decreet 15 juli 2016)

Wegwijs in Ruimtelijke ordening 
en omgeving

SESSIE 5
Vergunningenbeleid (II)

Leuven: maandag 7 november 2016
Kortrijk: maandag 20 februari 2017
o Afwijkingen van stedenbouwkundige voor-

schriften
o Zonevreemde basisrechten
o Planologisch attest
o Geldingsduur en wijzigbaarheid
o De administratieve vergunningsprocedure
o De Raad voor Vergunningsbetwistingen – 

procedure en overzicht rechtspraak

SESSIE 6
Vergunningenbeleid (III)

Leuven: maandag 14 november 2016
Kortrijk: maandag 6 maart 2017
o Het decreet betreffende de omgevingsver-

gunning (en uitvoeringsbesluit)
o Capita selecta: milieuvergunning en milieu-

voorwaarden: integratie in de omgevingsver-
gunning; stedenbouwkundige vergunning in 
Brussel en Wallonië

SESSIE 7
Handhaving

Leuven: maandag 21 november 2016
Kortrijk: maandag 13 maart 2017 
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 her-

stelvordering
o Minnelijke schikking
o Milieustakingsvordering
o Het decreet betreffende de handhaving van 

de omgevingsvergunning

SESSIE 8
Capita selecta Omgevingsrecht

Leuven: maandag 28 november 2016
Kortrijk: maandag 27 maart 2017
o Decreet grond- en pandenbeleid (active-

ringsmaatregelen, o.a. heffingen)
o Raakvlakken ruimtelijke ordening en 

milieuwetgeving (m.b.t. vastgoed): bodem-
wetgeving, materialen- en afvalstoffenrecht, 
grondverzet

o Onroerend erfgoeddecreet
o Natuurbescherming en integraal waterbeleid

PROGRAMMA

SESSIE 1
Inleiding en algemeen kader - Case study

Leuven: maandag 3 oktober 2016
Kortrijk: maandag 16 januari 2017
o Situering ruimtelijk bestuursrecht en omge-

vingsrecht – stand van zaken
o Bevoegdheidskader: gewest-provincie-

gemeente
o Krachtlijnen en kenmerken van de regelge-

ving inzake ruimtelijke ordening
o Begrippenkader en terminologie
o Bestuurlijke organisatie: de (toekomstige) 

omgevingsambtenaar
o Voorstelling case study (fictief project)

SESSIE 2
Ruimtelijke planning en 
beleidsinstrumenten 

Leuven: maandag 10 oktober 2016
Kortrijk: maandag 23 januari 2017
o Soorten plannen – hiërarchie en onderlinge 

verhoudingen
o Ruimtelijke structuurplannen
o Plannen van aanleg
o Ruimtelijke uitvoeringsplannen
o Stedenbouwkundige verordeningen
o Recht van voorkoop, onteigening, aankoop-

plicht en rooilijnplannen
o Planschade, planbatenheffing en active-

ringsheffing

SESSIE 3
Informatieverplichtingen en 
-instrumenten. Effectbeoordelingen

Leuven: maandag 17 oktober 2016
Kortrijk: maandag 6 februari 2017
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
o Decreet betreffende de complexe projecten
o Effectbeoordelingen: milieueffectrapportage 
 (plan-MER, project-MER, project-MER-

screening), natuurtoetsen, watertoets

SESSIE 4
Vergunningenbeleid (I)

Leuven: maandag 24 oktober 2016
Kortrijk: maandag 13 februari 2017
o De stedenbouwkundige vergunningsplicht / 

omgevingsvergunningsplicht
o De vrijgestelde handelingen
o De meldingsplicht
o De verkavelingsvergunningsplicht / omge-

vingsvergunningsplicht
o Voorwaarden en lasten verbonden aan 

vergunningen
o Fasering, zakelijk karakter, regularisatie
o De beoordelingsgronden


