
Omgevingsrecht 1 + 1 = 3
Actuele praktische topics uit het omgevingsrecht

TREFDAG – GENT
WOENSDAG 30 JANUARI 2019

Het omgevingsrecht blijft in volle beweging. We zagen de voorbije jaren al heel wat wijzigingen in regelgeving en 
rechtspraak en we verwachten nog heel wat evoluties.

Een snelle kennisverspreiding is noodzakelijk om als professional steeds op de hoogte te zijn van de nieuwste wijzigingen. 
Daarom lanceert die Keure in het voorjaar van 2019 OmgevingPlus. Met dit nieuwe platform OmgevingPlus bieden we 
een totaalpakket aan informatie voor elke professional die op de hoogte wil zijn van de verschillende subdomeinen 
ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieurecht en energierecht.

OmgevingPlus bundelt alle informatie uit tijdschriften en boekenreeksen van die Keure. Via digitale alerts brengen we 
abonnees onmiddellijk op de hoogte van nieuwe regelgeving en rechtspraak, maar ook van nieuw verschenen artikels. Op 
die manier spelen we sneller in op de actualiteit en brengen we u als eerste een nieuwe update.

Bovendien lanceert die Keure vanaf 2019 ook het nieuwe tijdschrift STORM. Toegankelijke, korte artikels brengen meer 
duiding bij elke nieuwe evolutie in het omgevingsrecht. In klare taal informeert het tijdschrift alle professionals die 
betrokken zijn bij het ruime omgevingsrecht.

Om dit nieuwe platform en tijdschrift te lanceren organiseert die Keure een trefdag op woensdag 30 januari 2019. Naast 
een korte voorstelling van dit alles, bieden we u ook inhoudelijk een sterk programma aan. Een must voor iedereen die 
betrokken is bij het omgevingsrecht en wil bijbenen met de recentste stand van zaken.

 9.30 - 10.00 u.:	Onthaal	van	de	deelnemers	met	koffie	en	thee
 10.00 - 10.15 u.: Inleiding door de voorzitter Eddy Storms, Eerste voorzitter Dienst van de Bestuursrechtscolleges
 10.15 - 10.30 u.: Voorstelling OmgevingPlus & STORM
 10.30 - 11.15 u.: Rechtspraakoverzicht door Tom De Waele, Eerste auditeur Raad van State
 11.15 - 12.00 u.:	 	Milieueffectenrapportage	in	het	Antropoceen:	stoplap	voor	het	statusquo	of	motor	voor	transitie?	

door Hendrik Schoukens, Post-doc onderzoeker UGent, Advocaat balie Gent
 12.00 - 12.45 u.: Ruimtelijk rendement door Pieter-Jan Defoort, Advocaat-Partner LDR Advocaten
 12.45 - 13.45 u.:	Pauze	met	koffie,	thee	en	gebak
 13.45 - 14.30 u.:	Mag	er	nog	gebouwd	worden	in	Vlaanderen?	door	Jan Beleyn, Advocaat-Vennoot PUBLIUS
 14.30 - 15.15 u.: Bestuurlijk handhaving van de omgevingsvergunning door Peter Flamey, Advocaat Flamey Advocaten
 15.15 - 15.45 u.: Kwantitatieve krimp als bron van kwalitatieve groei door Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester
 15.45 - 16.00 u.:  Tot spijt van wie het benijdt, maar vogels hebben ook rechten door Dirk Draulans, Bioloog en 

journalist bij Knack

	 We	richten	ons	met	deze	trefdag	naar	iedereen	betrokken	met	omgevingsrecht:	advocaten, notarissen, magistraten, 
administraties, planners, besturen, vastgoedsector (zowel makelaars als ontwikkelaars), landmeters, architecten, 
stedenbouwkundigen, …
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 Bespaar met KMO-portefeuille
	 Die	Keure	Opleidingen	is	erkend	als	gecertificeerd	

opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding 
gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse 
Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien 
u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40% 
besparen	op	uw	opleidingskost.	Meer	informatie?	
www.kmo-portefeuille.be

 Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen 
is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille 
moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.

 De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld 
door	het	Agentschap	Ondernemen	te	respecteren.

 •  Erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 5 
punten.

 •  Erkenning aangevraagd bij het Instituut voor 
Gerechtelijke Opleiding.

 •  Erkend door de Federale Raad voor landmeters-
experten voor 2.30 uur vorming.

	 •	 	Alle	deelnemers	ontvangen	een	attest	van	
deelname.

 Woensdag 30 januari 2019 van 10.00 tot 16.00 uur 
(onthaal van de deelnemers vanaf 9.30 uur met 
koffie	en	thee)

 VAC GENT – Virginie Lovelinggebouw – 
Auditorium

 Koningin Maria Hendrikaplein 70
 9000 Gent

 • Vlakbij station Gent-Sint-Pieters
 • Parkeren in parking station Gent-Sint-Pieters

 Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw 
inschrijving.

 Het inschrijvingsgeld voor deze trefdag bedraagt 
161,15	euro	(excl.	21%	btw)	/	195	euro	(incl.	21%	
btw)	en	omvat:

 • de deelname
 • de documentatiemap
 • de catering
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Online inschrijven
Via	www.diekeure.be/opleidingen.
U kan meteen betalen of na ontvangst van factuur.

Annuleren
Annuleren	kan	enkel	binnen	de	14	dagen	na	inschrijving,	tenzij	de	opleiding	binnen	deze	14	dagen	doorgaat,	dan	valt	de	
einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, 
wordt steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Meer inlichtingen
Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen op 050 47 12 75 of via opleidingen@diekeure.be.

Die Keure Opleidingen
Die Keure Opleidingen, het vroegere opleidingscentrum Studipolis, organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten 
voor	professionals.	Een	volledig	overzicht	van	onze	opleidingen	vindt	u	op	www.diekeure.be/opleidingen.


