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Reeks webinars Sertius
Ook in 2021 biedt Sertius over uiteenlopende thema’s opleidingen aan voor
de milieuprofessional (milieuverantwoordelijke/milieucoördinator). De
insteek hierbij is actuele topics, zowel technisch als juridisch, op een
kwaliteitsvolle en bevattelijke manier brengen.
Het opleidingsprogramma wordt hierna kort geduid. De opleidingen worden
online via webinar georganiseerd. Mocht de situatie het toelaten, is het niet
uitgesloten dat vanaf een bepaald ogenblik het programma op locatie wordt
aangeboden.

Opleidingsprogramma
(zie verder voor het gedetailleerd programma)

Donderdag 11 februari 2021
Voorjaarsadministratie en opvolging periodieke verplichtingen: een
overzicht en voorstel tot aanpak door de milieucoördinator
Donderdag 25 maart 2021
Update omgevingsrecht
Donderdag 29 april 2021
De omgevingsvergunningsaanvraag als project! Valkuilen voor de
volledigheidsverklaring, hoe pak je een aanvraag aan?
Donderdag 27 mei 2021
Handhaving
Donderdag 9 september 2021
Ruimtelijke ordening voor de milieucoördinator
Donderdag 7 oktober 2021
Effectbeoordeling in de omgevingsvergunningsaanvraag: hoe
volledigheid garanderen?
Donderdag 18 november 2021
Rechtspraak op maat van de milieucoördinator
Dinsdag 7 december 2021
VLAREM – trein 2019 en praktische evoluties omgevingsloket
2020/2021

Voorjaarsadministratie en opvolging periodieke verplichtingen: een overzicht en voorstel tot aanpak
door de milieucoördinator
Donderdag 11 februari 2021
Het eerste kwartaal van het jaar betekent voor de milieucoördinator een drukke periode met diverse aangiftes
en rapporteringsverplichtingen. Maar daar houdt het niet mee op. De milieucoördinator moet wel op meer
zaken ‘toezicht houden op’ of ‘instaan voor’. Wij gaan in op specifieke aandachtspunten en wijzigingen mbt
2021. Daarnaast maken wij voor u een handig overzicht en geven wij aan hoe u zich doorheen het jaar best
organiseert om in het voorjaar niet overstelpt te worden met de administratieve kant van de talrijke
milieuverplichtingen.
9u00 – 10u30

10u30 – 10u50
10u50 – 12u30

12.30 – 12u45

De voorjaarsadministratie start op 1 januari en duurt een heel jaar: aanpak
en organisatie, wettelijk verplichte aangiftes en rapportering (deel 1).
Pieter Grauls, Omgevingsdeskundige Sertius, Manager
Pauze
Basis voor rapportering: de periodieke zelfcontrole verplichtingen en datainzameling, Inclusief voorbeelden. Wettelijk verplichte aangiftes en
rapportering (deel 2).
Julie Nenquin, Omgevingsdeskundige Sertius, Supervisor
Vragenronde

Update omgevingsrecht
Donderdag 25 maart 2021
Het omgevingsrecht wijzigt aan een snel en vaak. Verder neemt de complexiteit ervan toe. Deze
studievoormiddag biedt u niet enkel duiding bij recente wijzigingen in het omgevingsrecht, maar geeft u
ook inzicht in het Vlaamse omgevingsbeleid.
09u00 – 10u30

10u30 – 10u45
10u45 – 11u45
11u45 – 11u55
11u55 – 12u35

12.35 – 12u50

Themata: Omgevingsvergunning, Vlarem II, Vlarem III, heffingen, handhaving
en water
Bart Gille, Omgevingsjurist Sertius, Bestuurder
Pauze
Themata: bodem, afval en materialen, natuur en validatiedecreet
Ansy Poelman, Omgevingsjuriste Sertius
Pauze
Omgevingsbeleid Vlaamse Regering: wat brengt de nabije toekomst?
Nick Vliegen, Raadgever Omgeving bij het kabinet van Minister
Zuhal Demir
Vragenronde
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De omgevingsvergunningsaanvraag als project! Valkuilen voor de volledigheidsverklaring, hoe pak je

een aanvraag aan?
Donderdag 29 april 2021
Het Omgevingsvergunningsdecreet hanteert het principe van de voorafgaandelijke schriftelijke vergunning.
Hervergunningsaanvragen en actualiseringen dienen tijdig te worden aangevraagd. Op het terrein merken wij
dat dit vaak niet gebeurt, wat ressorteert in de vertraging van projecten en soms aanleiding geeft tot sancties.
Hoe pakt u een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning aan? Hoe verzorgt u maximaal de
vereiste bijlagen, hoe gaat u efficiënt te werk in het loket? Hoe stemt u noodzakelijke stedenbouwkundige
informatie af op het milieu-deel en omgekeerd?
09u00 – 10u15

10u15 – 10u25
10u25 – 11u30

11u30 – 11u40
11u40 – 12u40

12u40 – 12u50

De omgevingsvergunningsaanvraag als project: voorafgaandelijke analyse, project
team, afspraken en het bepalen van de vereiste timing
Kris Merckx, Omgevingsdeskundige Sertius, Bestuurder
Pauze
Het formulier in het omgevingsloket: inhoudelijke, vormelijke aspecten én aanpak bij
het beschikbaar stellen van de informatie
Pieter Grauls, Omgevingsdeskundige Sertius, Manager
Pauze
Lessen uit de procedurestap ‘beoordeling van volledigheid en ontvankelijkheid’; de
benadering van de vergunningverlenende overheid
Martine Verhelst, Teamleider Omgevingsvergunningen, Provincie Antwerpen
Vragenronde

Handhaving
Donderdag 27 mei 2021
Handhaving vormt het sluitstuk van regelgeving en dat is uiteraard niet anders voor het omgevingsrecht. Na
een basisintroductie in de betrokken regelgeving, wordt tijdens deze studievoormiddag het item van de
omgevingshandhaving verder bekeken vanuit de invalshoek van het parket en van de bestuurlijke overheid.
De focus ligt hierbij op de handhaving van de milieuregelgeving.
09u00 – 09u50
09u50 – 10u00
10u00 – 11u15

11u15 – 11u25
11u25 – 12u30

12u30 – 12u45

Handhaving omgevingsrecht: basisbeginselen uit de regelgeving
Bart Gille, Omgevingsjurist Sertius, bestuurder
Pauze
Algemene schets en accenten van het Vlaamse milieu-handhavingsbeleid, met
bijzondere aandacht voor de instrumenten bestuurlijke maatregelen en
bestuurlijke geldboetes
Sigrid Raedschelders, Afdelingshoofd afdeling Handhaving
Pauze
Omgevingshandhaving: benadering vanuit het parket
Marc Van Cauteren, Eerste substituut – procureur des Konings, Openbaar
Ministerie Antwerpen – arrondissementele sectie Bijzondere Leefmilieuwetgeving
Vragenronde
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Ruimtelijke ordening voor de milieucoördinator
Donderdag 9 september 2021
De grens tussen ruimtelijke ordening en (leef)milieu vervaagt hoe langer, hoe meer en dat uit zich op diverse
manieren. Denk maar aan de ‘koppelingsplicht’ uit het omgevingsvergunningsdecreet en de introductie van de
bestuurlijke sanctionering in de handhaving van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening.
Milieuverantwoordelijken worden dus hoe langer hoe meer geconfronteerd met aspecten van ruimtelijke
ordening. Deze studievoormiddag loodst u op een bevattelijke manier door de drie klassieke onderdelen die
deze regelgeving kent.
09u00 – 10u00
10u00 – 10u10
10u10 – 11u30

11u30 – 11u40
11u40 – 12u40
12u40 – 13u00

Planningsinstrumenten en de doorwerking naar de omgevingsvergunning
Ansy Poelman, Omgevingsjuriste Sertius
Pauze
De vergunningsplichtige en meldingsplichtige handelingen en het
vrijstellingenbesluit
Steven Deleersnyder, Omgevingsjurist Sertius, bestuurder
Pauze
Het stedenbouwmisdrijf, de stedenbouwkundige inbreuk en de afhandeling ervan
Maarten Vermeersch, Omgevingsjurist Sertius
Vragenronde

Effectbeoordeling in de omgevingsvergunningsaanvraag: hoe volledigheid garanderen? Donderdag
7 oktober 2021
De opmaak van een omgevingsvergunningsaanvraag heeft o.m. tot doel te voorzien in een effectbeoordeling.
Deze effectbeoordeling leidt al dan niet tot verlening van een omgevingsvergunning (met voorwaarden). De
voorbije jaren zien wij een evolutie in de vereiste fijnmazigheid van de effectbeoordeling, en dit voor heel
wat domeinen.
Deze studievoormiddag gaat in op de wijze waarop u zich in het kader van een vergunningsaanvraag best
organiseert, met welke belangrijke beoordelingen u dient rekening te houden (project-MER, project-MERontheffing, MOBER en mobiliteitstoets, (verscherpte) natuurtoets, passende beoordeling, om er maar een
paar te noemen én gaat tot slot nader in op de effectbeoordeling water, waarbij als gevolg van het Wezerarrest, de methode grondig werd aangepast.
09u00 – 10u45
10u45 – 11u00
11u00 – 12u45

12u45 – 13u00

De effectbeoordeling in de omgevingsvergunningsaanvraag: project-aanpak
Steven Eersels, Omgevingsdeskundige Sertius, Manager
Pauze
Het Wezer – arrest en de aanpak van de effectbeoordeling water in het
omgevingsaanvraagformulier. Inclusief cases.
Evert Vercauteren, Omgevingsdeskundige Sertius, Manager
Vragenronde
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Rechtspraak op maat van de milieucoördinator
Donderdag 18 november 2021
In het omgevingsrecht is het van belang om, naast de regelgeving zelf, ook oog te hebben voor hoe de
(rechts)praktijk hiermee omgaat. Denk aan het onlosmakelijk verbonden zijn van vergunningsplichten binnen
een project, de notie bos of afvalstof om in dit verband maar enkele voorbeelden te noemen. Tijdens deze
studievoormiddag worden op bevattelijke wijze casussen besproken alsook de rechtspraak waartoe ze hebben
geleid.
09u00 – 10.45u

10u45 – 11u00
11u00 – 12u45

12u45 – 13u00

Thema omgevingsvergunning (aanvraag, project, ‘koppelingsplicht’, bevoegde
overheid, wijziging of aanvulling van de aanvraag tijdens lopende procedure,
beoordelingsgronden, bekendmaking,....)
Bart Gille, Omgevingsjurist Sertius, bestuurder
Pauze
Andere themata: afval en materialen, bodem, natuur en biodiversiteit, ruimtelijke
ordening, water, heffingen, .....
Steven Deleersnyder, Omgevingsjurist Sertius, bestuurder
Vragenronde

VLAREM – trein 2019 en praktische evoluties omgevingsloket 2020/2021
Dinsdag 7 december 2021
De Vlaamse wet- en regelgever bundelt de laatste jaren diverse decreten en besluiten tot aanpassing via de
zogenaamde “Vlarem-treinen”. Het betreft telkens aanpassingen die noodzakelijk worden geacht op basis
van Europese of Vlaamse wettelijke of beleidsmatige evoluties. Sommige aanpassingen betreffen details
maar andere bijsturingen kunnen een relevante impact hebben op uw bedrijfsvoering. De volgende trein die
wordt verwacht, is de Vlarem-trein 2019, die naar verwachting in 2021 gepubliceerd wordt. Tijdens deze
studievoormiddag leggen wij u overzichtelijk en concreet uit welke aandachtspunten dit voor u kan inhouden.
Daarnaast lichten we u tevens toe welke recente evoluties (2020/2021) nog in het omgevingsloket werden
doorgevoerd, zodat u goed voorbereid uw vergunningsaanvragen kan aanvatten.
09u00 – 10u45

10u45 – 11u00
11u00 – 12u45

12.45 – 13u00

(Ontwerp-) VLAREM trein 2019 – introductie, VLAREM II algemene voorwaarden en
sectorale voorwaarden (deel 1)
Kris Merckx, Omgevingsdeskundige Sertius, Bestuurder
Pauze
(ontwerp-) VLAREM trein 2019 - VLAREM II sectorale voorwaarden (deel II), overige
wijzigingen en praktische ervaringen met en tips omtrent het gebruik van het
omgevingsloket
Pieter Grauls, Omgevingsdeskundige Sertius, Manager
Vragenronde
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