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Praktisch

Datum en plaats

Leuven: dinsdag 31 januari 2017, van 15.30 tot 19.30 uur 
Thermotechnisch Instituut, Aula Machinezaal, 
Kasteelpark Arenberg 41, in Heverlee

Kortrijk: dinsdag 14 februari 2017, van 15.30 tot 19.30 uur
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53

Er is een pauze met broodjes voorzien.

Inschrijven

Schrijf in vóór 25 januari 2017 (Leuven) of 9 februari 2017 
(Kortrijk) via http://puc.kuleuven-kulak.be

Wilt u de studienamiddag Kortrijk via livestream of 
opname volgen? Vermeld dit aub bij uw inschrijving.

De deelnameprijs is 175 euro. Alumni/studenten van het 
Postgraduaat in de Vastgoedkunde betalen 150 euro. 

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

Attest

U krijgt nadien een attest van deelname. 
Erkenning is aangevraagd bij het BIV en 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.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN

De inwerkingtreding van de 
Omgevingsvergunning
Gevolgen en aandachtspunten voor bouw-  
en vastgoedprojecten

Leuven, 31 januari 2017 
Kortrijk, 14 februari 2017 Ook via 

livestream 

of opname



Programma

Docent

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

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

• Wat is het toepassingsgebied van de omgevingsvergunning? 
Wat is voorzien voor de louter meldingsplichtige handelin-
gen? Welke handelingen zijn/blijven vrijgesteld? 

• Hoe verloopt de omgevingsvergunningsprocedure? Welke 
soorten procedures zijn er? Wie zijn de bevoegde overheden? 
Binnen welke termijnen wordt beslist? Wat zijn de beroeps-
mogelijkheden?

• Wat brengen (ver)nieuw(d)e instrumenten zoals de ‘adminis-
tratie lus’ en de ‘projectvergadering’? 

• Welke projecten zijn vermeld op de gesloten lijsten van 
Vlaamse en provinciale projecten? 

• Welke regels gelden op het vlak van ‘voorwaarden en lasten’, 
‘fasering’, ‘regularisatie’, ‘opheffing’ en ‘verval’? 

• Wat is de relatie tussen de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning en het Omgevingsvergunningsdecreet?

• Wat zijn de rol en taken van de ‘omgevingsambtenaar’ en van 
de ‘omgevingsvergunningscommissie’? 

• Hoe zien de verschillende aanvraagformulieren eruit? Wat is 
nieuw, wat is gewijzigd, aandachtspunten? Welke bijlagen en 
documenten zijn vereist (cf. ‘addendabibliotheek’)? 

• Wat brengt het omgevingsloket en hoe werkt het uitwisse-
lingsplatform? Hoe en door wie wordt een omgevingsvergun-
ningsaanvraag digitaal ingediend?

• Wat verandert er op het vlak van de handhaving van de ruim-
telijke ordening (cf. decreet handhaving omgevingsvergun-
ning)?

De inwerkingtreding van de Omgevingsvergunning: 
gevolgen en aandachtspunten voor bouw- en vastgoedprojecten 

Op 23 februari 2017 wordt het Vlaamse Omgevingsver-
gunningsdecreet van 25 april 2014 van toepassing. De 
milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de 
verkavelingsvergunning worden geïntegreerd in de Omge-
vingsvergunning. De verschillende bestaande vergunnings-
procedures (milieu/ruimtelijke ordening) worden vervangen 
door een nieuwe omgevingsvergunningsprocedure. Tijdens 
dit seminarie bespreken we de ingrijpende gevolgen van 
deze nieuwe regelgeving voor bouw- en vastgoedprojecten 
(cf. stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen). Ten-
slotte besteden we ook aandacht aan de nieuwe bepalingen 
op het vlak van handhaving en sanctionering.

Doelgroep

Al wie kennis wenst te nemen van de nieuwe wetgeving 
inzake de omgevingsvergunning, waaronder projectont-
wikkelaars, architecten, bouw- en aannemingsbedrijven, 
stedenbouwkundige ambtenaren, vastgoedprofessionals, 
advocaten en bedrijfsjuristen.

Livestream of opname

U kan de studieavond Kortrijk ook volgen via livestream 
waarbij u vragen kan stellen via chat of nadien de opname 
bekijken. U hebt hiervoor enkel een computer met internet 
nodig.

Opleidingen vastgoedkunde

Rond het Postgraduaat in de Vastgoedkunde organiseren 
we regelmatig uitdiepingsopleidingen en seminaries, o.a. de 
opleidingen

 • Wegwijs in Ruimtelijke ordening en omgeving - Vlaams 
   Gewest (Kortrijk, voorjaar 2017, Leuven, najaar 2018)

 • Vastgoed en omgevingsrecht – Brussels  
  Hoofdstedelijk Gewest (Brussel, voorjaar 2017)

 http://kuleuven.be/vastgoedkunde 

 twitter.com/vastgoedkunde

 Vastgoedkunde KU Leuven


