Studievoormiddag

Schrijf u in via bijgevoegd
inschrijvingsformulier

Update milieuwetgeving
13 februari 2020 te Gent

Waar en wanneer?
Van 08u30 tot 14u00
Donderdag 13 februari 2020
NH Gent-St-Pieters
Donderdag 26 maart 2020
NH Collection Antwerpen Centrum
Donderdag 28 mei 2020
Park Inn by Radisson Leuven

Kostprijs per studievoormiddag?
€ 220,- excl. BTW
voor klanten en ambtenaren

Sedert jaren levert Sertius sprekers voor seminaries, studiedagen, colloquia, fora…
Net zoals het dienstenpakket van Sertius, handelen deze bijdragen over de meest
uiteenlopende themata inzake milieu en veiligheid. De insteek is steeds geweest om
actuele topics te brengen op een kwaliteitsvolle en verstaanbare manier.
Vanuit onze contacten krijgen wij vaak de vraag om als Sertius zelf ook opleidingen of
studiedagen te verzorgen, die handelen over recente wijzigingen of belangrijke
ontwikkelingen inzake milieu en rechtspraak.
Sertius gaat graag op deze uitnodiging in en voorziet om in het voorjaar van 2020 drie
seminaries/studiedagen te organiseren.

-

Studievoormiddag Update milieuwetgeving op 13 februari 2020 te Gent

€ 380.- excl. BTW
voor niet-klanten

08u30 – 09u00

Onthaal deelnemers

Kostprijs 3 studievoormiddagen?
€ 600,- excl. BTW

09u00 – 10u30

Themata: omgevingsvergunning, VLAREM II, VLAREM III,
heffingen, handhaving, water.
Bart Gille, Milieujurist Sertius

10u30 – 11u00

Koffiepauze

voor klanten en ambtenaren

€ 1.080,- excl. BTW
voor niet-klanten

Deze opleiding komt tevens in
aanmerking voor de verplichte
30-uur bijscholing van de
milieucoördinator
Sertius CVBA
Kantoor Leuven
Remy-Toren - Vaartdijk 3 bus 202
3018 Wijgmaal
 (016) 31 70 80
Kantoor Gent
Deinsesteenweg 114
9031 Drongen
 (09) 321 77 80
Kantoor Louvain-La-Neuve
Avenue Alexander Fleming 12
1348 Louvain-La-Neuve
 (010) 23 79 30
Kantoor Namen
Centre d’entreprises Cassiopée
Rue Jean Sonet 21
5032 Isnes
 (081) 72 86 40

www.sertius.be

11u00 – 12u00
12u00 – 12u45

Themata: bodem, afval, klimaat, natuur.
Ansy Poelman, Milieujuriste Sertius
Omgevingsbeleid nieuwe Vlaamse Regering.
Victor Dries, Raadgever Omgeving bij Kabinet van Minister
Zuhal Demir

12u45 – 13u00

Vragenronde

13u00 – 14u00

Broodjeslunch

Schrijf u in via bijgevoegd
inschrijvingsformulier
Waar en wanneer?
Van 08u30 tot 14u00

Studievoormiddag
Adders (en rode bosmieren) onder het gras!
Omgevingsvergunning en natuurbehoud
26 maart 2020 te Antwerpen

Donderdag 13 februari 2020
NH Gent-St-Pieters
Donderdag 26 maart 2020
NH Collection Antwerpen Centrum
Donderdag 28 mei 2020
Park Inn by Radisson Leuven

Kostprijs per studievoormiddag?
€ 220,- excl. BTW
voor klanten en ambtenaren

€ 380.- excl. BTW
voor niet-klanten

Kostprijs 3 studievoormiddagen?
€ 600,- excl. BTW
voor klanten en ambtenaren

€ 1.080,- excl. BTW
voor niet-klanten

Deze opleiding komt tevens in
aanmerking voor de verplichte
30-uur bijscholing van de
milieucoördinator

Sinds 1 augustus 2018 is de natuurvergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Weet ik daarmee als initiatiefnemer van een project voldoende of gaat
de aandacht voor natuur in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag
verder? Wat wordt er immers bedoeld met begrippen zoals natuurtoets, verscherpte
natuurtoets en passende beoordeling?
Wat zijn de verschillen tussen deze begrippen en wanneer moeten ze uitgevoerd
worden?
Moet de exploitant daar zelf het initiatief toe nemen of ligt dit volledig in handen van
de bevoegde overheid?
Deze studievoormiddag schetst het belang van een grondige, voorafgaandelijke
evaluatie van de mogelijke invloed van een project op natuur en omgekeerd zodat de
vergunningverlening en de uitvoering van het project niet worden gehypothekeerd.
Dit belang geldt ongeacht de ligging van het project: ook natuur op een
industriegebied geeft regelmatig aanleiding tot maatregelen op project- of
uitvoeringsniveau.
Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste raakvlakken tussen de
natuurwetgeving en de omgevingsvergunningverlening waarbij zowel het juridisch
kader, de visie van de overheid als de praktijk aan bod komen.
08u30 – 09u00
09u00 – 10u00

Onthaal deelnemers
Overzicht van de vergunningsgerelateerde instrumenten van
het natuurdecreet.
Steven Deleersnyder, Omgevingsjurist Sertius
De visie van de overheid op de beoordeling van de impact
van een project op natuur.
Karolien Van Kerckhove, Adviesverlener natuurwetgeving ANB

Sertius CVBA

10u00 – 11u00

Kantoor Leuven
Remy-Toren - Vaartdijk 3 bus 202
3018 Wijgmaal
 (016) 31 70 80

11u00 – 11u30

Koffiepauze

11u30 – 12u30

Praktijkcases.
Jelle Quartier, Senior Consultant Sertius

12u30 – 12u45

Vragenronde

12u45 – 14u00

Broodjeslunch

Kantoor Gent
Deinsesteenweg 114
9031 Drongen
 (09) 321 77 80
Kantoor Louvain-La-Neuve
Avenue Alexander Fleming 12
1348 Louvain-La-Neuve
 (010) 23 79 30
Kantoor Namen
Centre d’entreprises Cassiopée
Rue Jean Sonet 21
5032 Isnes
 (081) 72 86 40

www.sertius.be

Schrijf u in via bijgevoegd
inschrijvingsformulier
Waar en wanneer?
Van 08u30 tot 14u00

Studievoormiddag
Omgevingsvergunningsaanvraag: aandachtspunten
vanuit de wetgeving, de praktijk en topics uit de
rechtspraak
28 mei 2020 te Leuven

Donderdag 13 februari 2020
NH Gent-St-Pieters
Donderdag 26 maart 2020
NH Collection Antwerpen Centrum
Donderdag 28 mei 2020
Park Inn by Radisson Leuven

Kostprijs per studievoormiddag?
€ 220,- excl. BTW
voor klanten en ambtenaren

€ 380.- excl. BTW
voor niet-klanten

Kostprijs 3 studievoormiddagen?
€ 600,- excl. BTW
voor klanten en ambtenaren

€ 1.080,- excl. BTW
voor niet-klanten

Deze opleiding komt tevens in
aanmerking voor de verplichte
30-uur bijscholing van de
milieucoördinator
Sertius CVBA
Kantoor Leuven
Remy-Toren - Vaartdijk 3 bus 202
3018 Wijgmaal
 (016) 31 70 80
Kantoor Gent
Deinsesteenweg 114
9031 Drongen
 (09) 321 77 80
Kantoor Louvain-La-Neuve
Avenue Alexander Fleming 12
1348 Louvain-La-Neuve
 (010) 23 79 30

De vergunningspraktijk is met het Omgevingsvergunningsdecreet fundamenteel
gewijzigd. Denk hierbij onder meer aan het begrip project, de koppelingsplicht
omwille van onlosmakelijk met elkaar verbonden elementen van een project, de
regels voor het bepalen van de bevoegde overheid en de mogelijkheid tot
oplossingsgericht vergunnen. Het decreet geeft enerzijds aanleiding tot interpretatie
en laat anderzijds een beoordelingsbevoegdheid aan de vergunningverlener. Evident
bouwt het Omgevingsvergunningsdecreet voor een aantal aspecten ook voort op de
vroegere regelgeving, waaronder de project-m.e.r.-screening.
Deze studievoormiddag vertrekt vanuit een aantal principes uit de regelgeving om
vervolgens in te gaan op de invulling ervan door de vergunningverlener.
Daarnaast worden een aantal topics aangereikt vanuit de rechtspraak van de Raad
voor Vergunningsbetwistingen. Al te vaak worden vergunningsbesluiten vernietigd,
omwille van tekortkomingen aan de vergunningsaanvraag.
Het programma beoogt de aanvrager bewust te maken van het belang van een
robuuste aanvraag als grondslag voor een efficiënter en sluitender procedureverloop.
Onder meer de volgende vragen zullen worden behandeld:
o
Wat is de draagwijdte van het begrip project en is deze dezelfde voor het bepalen
van de scope van de aanvraag als voor het aanduiden van de bevoegde overheid?
Wanneer speelt de koppelingsregeling en wat houdt ze precies in? Kan een
totaalproject nog worden opgesplitst in deelprojecten? In welke gevallen is
sprake van een bouwtechnisch en functioneel geheel en wanneer vormt een
exploitatie een samenhangend technisch geheel?
o
Wat zijn de mogelijkheden om een aanvraag in graad van bestuurlijk beroep te
wijzigen en welke grenzen worden hieraan gesteld?
o
Wanneer geldt de project-m.e.r.-screeningsplicht? Kan een project-m.e.r.screeningsnota tijdens de procedure worden toegevoegd of aangevuld?
08u30 – 09u00
09u00 – 09u30

09u30 – 10u30

Kantoor Namen
Centre d’entreprises Cassiopée
Rue Jean Sonet 21
5032 Isnes
 (081) 72 86 40

10u30 – 11u00
11u00 – 12u00

www.sertius.be

12u00 – 12u30
12u30 – 14u00

Onthaal deelnemers
Recap van relevante hoofdlijnen van het
Omgevingsvergunningsdecreet.
Leo Kerkstoel, Omgevingsjurist Sertius
Ervaringen van de vergunningverlener.
Koen Dewulf, Directeur dienst vergunningen provincie WestVlaanderen
Koffiepauze
Selectie van topics uit de rechtspraak van de Raad van
Vergunningsbetwistingen.
Filip Van Acker, Voorzitter van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen
Vragenronde
Broodjeslunch

