PRAKTISCHE INFORMATIE
De inschrijvingskosten voor magistraten, gerechtelijke stagiairs
en personeelsleden van de rechterlijke orde worden ten laste
genomen door het IGO (dossier TEC-E20197).

CROW vzw
p/a Landmeterskantoor Palmans
Rode Kruislaan 58
3700 Tongeren

Studiepunten
• Landmeters: 6u15 vormingsuren
• Advocaten: 6 juridische punten (dossier 2020-00018)
• Notarissen: 6 uren (dossier 20/31545)
• BIV: 6 uren
• Architecten 6 uren (dossier 1251)

Inschrijving en betaling

COLLOQUIUM

Erfgoed
& eigendomsbescherming

Inschrijven gebeurt door bijgevoegde strook vóór
15 oktober 2020 terug te zenden, te mailen
of te faxen naar:
CROW vzw
p/a Landmeterskantoor Palmans
Rode Kruislaan 58 - 3700 Tongeren
fax: 012 26 29 01
e-mail: hildegarde@landmeterpalmans.be
Het aantal inschrijvingen is beperkt. De inschrijvingen zijn pas
geldig vanaf het ogenblik dat de deelnamesom overgemaakt
is op IBAN BE63 0014 5505 9008 (BIC: GEBABEBB) van
CROW vzw, met vermelding van uw naam, voornaam, functie
en organisatie.

Prijs

(met inbegrip van het referatenboek) 		

€ 295

Inlichtingen
CROW vzw
p/a Landmeterskantoor Palmans
Rode Kruislaan 58 - 3700 Tongeren
tel.: 012 23 65 89 - fax: 012 26 29 01
e-mail: hildegarde@landmeterpalmans.be
www.crow.be
Een CROW-studiedag is een unieke beleving. Wij organiseren
deze dag met de nodige social distancing maatregelen zodat u
met het nodige comfort en met een gerust gemoed kunt deelnemen. Hierbij volgen we de richtlijnen van de overheid nauwgezet
op. Indien de veiligheid dit vereist, kan de studiedag ook via livestream gevolgd worden.

Vrijdag 25 oktober 2020
Landcommanderij Alden Biesen
Bilzen

Vrijdag 23 oktober 2020
Alden Biesen Bilzen

Landcommanderij, Kasteelstraat 6

TOELICHTING

PROGRAMMA

INSCHRIJVEN

Wie vandaag de dag Vlaanderen doorkruist, kan er niet om
heen dat er een onmiskenbare drang is naar herontwikkeling en herbestemming van de omgeving in ruime zin.
Hoewel de desbetreffende gebieden, gebouwen en
gronden een rijke historische of culturele waarde kunnen
herbergen als onroerend erfgoed, dreigt dit erfgoed evenwel in veel gevallen verloren te gaan. Met het oog op
de instandhouding van het archeologisch, bouwkundig en
landschappelijk erfgoed en de daarmee nauw verbonden
goederen hebben de onderscheiden gemeenschappen en
gewesten bijgevolg een wettelijk kader uitgewerkt.

Dagvoorzitter:
em. prof. dr. Anne Mie DRAYE, Gewoon Hoogleraar UHasselt

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

Het voorgaande brengt allerlei vragen met zich mee die
niet onbelangrijk zijn voor de praktijk. Een greep uit de
problemen die zich aandienen zijn: Hoe gaan de verschillende beschermingsprocedures concreet in hun werk? Wat
is de rol en waarde van verschillende adviezen in deze
procedures? Kunnen ook roerende goederen onder de
bescherming van het onroerend goed vallen? Welke sancties kunnen worden opgelegd bij het miskennen van het
beschermd statuut? Wat met verbeterings-, herstellingsof onderhoudswerken aan die goederen? Welke elementen of verplichtingen dienen er in acht te worden genomen
bij vastgoedtransacties met betrekking tot dergelijke
goederen? Welke beperkingen van het eigendomsrecht
brengt het statuut van onroerend goed met zich mee voor
de eigenaar? Dienen deze beperkingen te worden gedragen door de eigenaar of ook door de gemeenschap? Wat
is de impact van het statuut van onroerend erfgoed op
de waarde(ring) van het goed en welke fiscale gevolgen
vloeien daaruit voort?
De bovengenoemde vraagstukken zullen door deskundige
sprekers behandeld worden op het colloquium, dat daarom onmisbaar is voor elke advocaat, notaris, ambtenaar,
landmeter, magistraat, fiscalist, vastgoedmakelaar, architect en vastgoedspecialist. Met andere woorden, een niet
te missen colloquium voor eenieder die professioneel in
aanraking komt met eigendomsbescherming in het kader
van erfgoed.

Foto voorzijde:

P. Van Gelooven

Voornaam: ............................................................................................
08.00u:

Onthaal met licht ontbijt

08.45u:

Verwelkoming en inleiding: dagvoorzitter

08.55u:

Historisch en institutioneel overzicht van de erfgoedregelgeving
mr. Michiel DEWEIRDT, Voorzitter Vlaamse Commissie
Onroerend Erfgoed & Advocaat-Vennoot Odigo Kortrijk

09.35u:

Erfgoedeigenaar, een vergiftigd geschenk?
dr. Marie-Sophie DE CLIPPELE, UC Louvain, Gastprofessor aan
de Université Saint-Louis Bruxelles, Postdoctoraal onderzoeker
F.R.S.-FNRS

Gemeente: ..............................................................................................

10.15u:

Erfgoed en vergunningen
dr. Stijn AERTS en dhr. Matthias DEJONGHE, Referendarissen
Dienst van de Bestuursrechtscolleges

E-mail: .....................................................................................................

10.55u:

Koffiepauze

LAN-nummer (enkel voor landmeters): ...........................................

11.10u:

Archeologisch erfgoed, een streep door de rekening?
drs. Lise VANDENHENDE, UGent & Advocaat Odigo Gent

Organisatie: ...........................................................................................
Functie: ..................................................................................................
Straat en nr.: ..........................................................................................
Postcode: ...............................................................................................

Telefoonnr.: ............................................................................................

Btw-nummer: ........................................................................................

11.50u: De financiële lusten van het erfgoedbeheer: premies, subsidies  
                   en fiscale ondersteuningsmaatregelen
prof. dr. Bert DEMARSIN, hoofddocent Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven, Campus Brussel

Ο In voorkomend geval de studiedag via livestream zal
doorgaan, wens ik deze via livestream te volgen.

12.30u:

Ο Ik ben magistraat of ambtenaar bij de FOD Justitie

Lunch

14.00 u: Beschermd monument, wat nu? Een toelichting vanuit
                   de praktijk
mevr. Stefanie VAN DER WALLEN, bouwhistoricus &
vennoot bij Erfgoed en Visie
14.45u:

Waardering van bebouwd onroerend erfgoed
mevr. Mieke PAELINCK, HoGent & Amsterdam School of Real
Estate (Vakgroepvoorzitter Vastgoed & Landmeten aan HO
GENT en programmacoördinator Real Estate Valuation aan
ASRE (Amsterdam School of Real Estate))

15.30u:

Koffiepauze

15.45u:

Handhaving en minnelijke schikking
dr. Paul VANSANT, Vlaamse Overheid, Coördinatie Vlaams
Handhavingsbeleid (Senior Adviseur Vlaamse Overheid,
Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid (CVH) - Onbezoldigd
postdoctoraal Medewerker vakgroep Europees, Publiek- en
Internationaal Recht, UGent)

16.30u:

Vragenronde en slotwoord dagvoorzitter

17.00u:

Afsluitende receptie

Ik wens:
Ο een attest juridische punten
Ο een attest vormingsuren

Datum:
Handtekening:

