
 
 
 
 
 

 
 
Schrijf u in via bijgevoegd 

inschrijvingsformulier 
 
 

Wanneer? 

Van 09u30 tot 12u30 
 
Maandag 30 november 2020: Adders 
(en rode bosmieren) onder het gras! 
 
Woensdag 16 december 2020: 
Omgevingsvergunningsaanvraag: 
aandachtspunten vanuit de 
wetgeving, de praktijk en topics uit 
de rechtspraak 

 

 
Kostprijs per studievoormiddag? 

€ 220,- excl. BTW  
voor klanten en ambtenaren 
€ 380.- excl. BTW  
voor niet-klanten 

 
 

Deze opleiding komt tevens in 
aanmerking voor de verplichte 

30-uur bijscholing van de 
milieucoördinator 

 

 
Indien u een aanwezigheidsattest 
wenst, kan u na de sessie een mailtje 
sturen naar seminarie@sertius.be. 

 
 
Sertius NV 
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 

 

 

 

 

 

 

 
Digitale studievoormiddag  

Omgevingsvergunningsaanvraag: aandachtspunten vanuit 
de wetgeving, de praktijk en topics uit de rechtspraak  

16 december 2020 

 
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? 

 

Digitaal 

16 december 

2020 

09u30 – 12u30 

Topics: 

1. Recap van relevante hoofdlijnen van het 

Omgevingsvergunningsdecreet. 

Leo Kerkstoel, Omgevingsjurist Sertius 

2. Ervaringen van de vergunningverlener. 

Koen Dewulf, Directeur dienst vergunningen 

provincie West-Vlaanderen 

3. Selectie van topics uit de rechtspraak van de Raad 

van Vergunningsbetwistingen. 

Filip Van Acker, Voorzitter van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen 

4. Vragenronde 

 

Wij bezorgen u tijdig de link om deel te kunnen nemen. 

file://///sertius.local/data/Public%20Leuven/Secretariaat%20Leuven/Klantenevenementen/2014%2005%2027%20Symposium/www.sertius.be


 
 

Inschrijvingsformulier studiedagen Sertius 
 

Ik schrijf mij in voor de digitale studievoormiddag (aan te duiden): 

o Adders (en rode bosmieren) onder het gras! Omgevingsvergunning en 
natuurbehoud op 30 november 2020 (09u30 – 12u30u) 

o Omgevingsvergunningsaanvraag: aandachtspunten vanuit de wetgeving en 
rechtspraak op 16 december 2020 (09u30 – 12u30u) 

 
 

Naam :  .........................................................................................  

Voornaam :  .........................................................................................  

Functie :  .........................................................................................  

Bedrijf :  .........................................................................................  

E-mailadres :  .........................................................................................  

Facturatieadres :  .........................................................................................  

   .........................................................................................  

BTW nr. :  .........................................................................................  

 
Handtekening :  .........................................................................................  

 
Gelieve het ingevulde inschrijvingsformulier terug te sturen via mail naar seminarie@sertius.be 
 
Alvast bedankt voor uw inschrijving.  
U ontvangt nog een bevestiging van uw inschrijving. 
Wij bezorgen u tijdig de link om deel te nemen aan de studievoormiddag. 
 
 
 

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 
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