
 

 

 
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 
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 (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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 Digitale studievoormiddag 

Adders (en rode bosmieren) onder het gras! 
Omgevingsvergunning en natuurbehoud  

30 november 2020 
 
 
Sinds 1 augustus 2018 is de natuurvergunning geïntegreerd in de omgevings-
vergunning. 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. 
 

Digitaal 

30 november 

2020 

09u30 – 12u30 

Topics: 

1. Overzicht van de vergunningsgerelateerde 

instrumenten van het natuurdecreet. 

Steven Deleersnyder, Omgevingsjurist Sertius 

2. De visie van de overheid op de beoordeling van de 

impact van een project op natuur. 

Steven Laureys, Adviesverlener natuurwetgeving 

ANB 

3. Praktijkcases. 

Jelle Quartier, Senior Consultant Sertius 

4. Vragenronde 

 

Wij bezorgen u tijdig de link om deel te kunnen nemen. 
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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. 
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Kantoor Louvain-La-Neuve 
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1348 Louvain-La-Neuve 
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