PRAKTISCHE INFORMATIE
De inschrijvingskosten voor magistraten, gerechtelijke
stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde
worden ten laste genomen door het IGO (referte TECE22311).

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

Studiepunten
• Landmeters:
• Advocaten:
• Notarissen:
• BIV:

6 vormingsuren
5 standaardpunten - dossier C-2021-1330
5,5 vormingsuren – ID 481866
3 vormingsuren

COLLOQUIUM

Klimaatregelen
en
vergoedingsmodaliteiten

Inschrijving en betaling
Inschrijven gebeurt door bijgevoegde strook vóór
15 oktober 2022 terug te zenden of te mailen naar:
CROW vzw
p/a Landmeterskantoor Palmans
Rode Kruislaan 58 - 3700 Tongeren
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)
€ 325 ter plaatse
€ 295 via livestream

Inlichtingen
CROW vzw
p/a Landmeterskantoor Palmans
Rode Kruislaan 58 - 3700 Tongeren
tel.: 012 23 65 89
e-mail: hildegarde@landmeterpalmans.be
www.crow.be

Vrijdag 21 oktober 2022
Alden Biesen
Kasteelstraat 6, Bilzen

TOELICHTING

PROGRAMMA

INSCHRIJVEN

De aarde warmt op. Steeds weer worden recordtemperaturen gebroken en vrijwel elk jaar hebben we te
maken met een hittegolf. Bovendien rukt de droogte op.

Dagvoorzitter:

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

Is dit het gevolg van een cyclus met ijstijden en warmere
perioden of is het het resultaat van menselijke activiteit?
Wellicht een combinatie van beide.
De verandering van het klimaat vraagt om
klimaatmaatregelen, of korter: klimaatregelen zoals onder
meer beperkingen in de CO2-uitstoot via allerhande
verplichtingen bij nieuwbouw, gaande van extra isolatie en
warmtepompen tot een verbod op verwarming met mazout
of gas.
Tegen de beperkingen van de stikstofemissie – en dat kan
heel ver gaan, tot zelfs sluiting van landbouwbedrijven –
komt begrijpelijk protest van zij die daardoor worden
getroffen of vrezen te zullen getroffen worden.
Gaat men daarvoor onteigenen of komt het tot een quasionteigening waarbij de overheid normen oplegt die tot een
de facto onteigening leiden zonder de daarvoor grondwettelijk voorziene vergoeding te betalen?

Dhr. Willem VERRIJDT, rechter Grondwettelijk Hof
08.00u:

Onthaal met licht ontbijt

09.00u:

Verwelkoming en inleiding:

09.15u:

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

Klimaat en vastgoed vanuit Europees perspectief

Straat en nr.: ........................................................................

Het voorzorgsbeginsel en de rechtszekerheid: stimuli en praktijk

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

10.45u:

Koffiepauze

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

11.00u:

De klimaattoets in het omgevingsvergunningsbeleid

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

mr. Laurens DE BRUCKER, advocaat-vennoot Xirius Public
11.45u:

Quasi-onteigening & onteigening in klimaataangelegenheden

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

drs. Samuel DE WINTER, UAntwerpen – aspirant FWO

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

12.30u:

Lunch

14.00u:

De omgevingsvergunning en het klimaat: direct werkende

Ik wens de studiedag
Ο ter plaatse te volgen
Ο via livestream te volgen.

mr. Peter FLAMEY, advocaat-vennoot Flamey Advocaten
14.45u:

Gemeentelijke klimaatplannen in het kader van het
Burgemeestersconvenant
mr. Sebastiaan DE MEUE, advocaat Portico

15.30u:

Koffiepauze

15.45u:

Bouwshift en de invloed ervan op de waardebepaling
mr. Jan BOUCKAERT, advocaat-vennoot Stibbe

16.30u:

© cartoon: Can Stock Photo / jamie_c

Postcode: ..............................................................................

mr. Leandra DECUYPER, advocaat Publius

normering, zorgplicht of Utopia?

Dit en nog veel meer zal op 21 oktober 2022 vanuit een
juridische, wetenschappelijke en praktische insteek worden
bekeken.

Organisatie: ..........................................................................

Dagvoorzitter

mr. dr. Roel MEEUS, advocaat Schoups Advocaten
10.00u:

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

Vragenronde

Ο Ik ben magistraat of ambtenaar bij de FOD Justitie.
Ik wens:
Ο een attest juridische punten
Ο een attest vormingsuren.
Datum:
Handtekening:

