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Spits Vastgoed 

Spits Vastgoed 
Met dit online en interactief concept houden we je op de hoogte van relevante ontwikkelingen en

inzichten in vastgoed. Zo blijf je in contact met andere vastgoedprofessionals. Erkenning is

aangevraagd bij BIV, de Orde van Vlaamse Balies (juristen) en de Nationale Kamer (notarissen).

Waarmee kan en moet ik rekening houden?

Hoe verhoudt dit beoordelingselement zich in het licht van andere instrumenten in de ruimtelijke

ordening (BPA/RUP/verordening), die toch ook een "goede ruimtelijke ordening" willen

bewerkstelligen?

Als mijn aanvraag volledig voldoet aan een BPA/RUP, kan de vergunning mij dan nog wel

geweigerd worden?

Wat met de gevreesde beleidsmatig gewenste ontwikkelingen en hoe vindt het ruimtelijk

rendement ondertussen zijn weg in de vergunningspraktijk? 

Hoe kan ik als aanvrager anticiperen op de beoordeling van de "goede ruimtelijke ordening" en wat

als ik het niet eens ben met de beoordeling van de vergunningverlenende overheid?

In deze Spits Vastgoed concentreren we ons op stedenbouwkundige handelingen. Elke

omgevingsvergunningsaanvraag moet afgetoetst worden aan de eisen van “goede

ruimtelijke ordening” (artikel 4.3.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).

Maar wat valt er onder dat begrip? 

 

Mr. Jan Beleyn (PUBLIUS Advocaten) gaat in op de volgende vragen en plaatst de antwoorden in het

licht van de rechtspraak ter zake:

Voor Spits Vastgoed heb je enkel een pc met stabiele internetverbinding, webcam en een

headset nodig. Je logt in in de virtual classroom. Je kunt in interactie gaan met de docent en andere

deelnemers alsof je fysiek in het lokaal aanwezig bent.

Praktisch
Woensdag 23 september 2020 van 9 tot 10 uur

Schrijf hier in vóór 22 september 2020. De deelnameprijs is 45 euro. Betalen kan via overschrijving op

rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding van

'400/0020/02582 + naam deelnemer(s)'. 

puc.kuleuven.be

Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens die ik verstrek gebruikt worden om mij te

contacteren in de context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan. 
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