PRAKTISCHE INFORMATIE
Tenlasteneming van de inschrijvingskosten voor
magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van
de rechterlijke orde werd aangevraagd bij het IGO.

COLLOQUIUM

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

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

6 vormingsuren
5 standaardpunten - dossier 2021-00035
in aanvraag
in aanvraag

Inschrijving en betaling

Onteigenen in Vlaanderen
na het
Onteigeningsdecreet

Inschrijven gebeurt door bijgevoegde strook vóór
15 oktober 2021 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)
€ 295 ter plaatse
€ 265 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 22 oktober 2021
Alden Biesen
Kasteelstraat 6, Bilzen

TOELICHTING

PROGRAMMA

INSCHRIJVEN

Het eerste colloquium onteigeningen werd in 2000
georganiseerd door de Koninklijke Beroepsvereniging van
Limburgse Landmeters en gaf aanleiding tot de publicatie
van het boek Onteigeningen 2000. Deze studiedag was ook
de bakermat van de vzw CROW.

Dagvoorzitter:

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

Sedert de millenniumwende zijn we 21 jaar verder. Tal van
aspecten van het onteigeningsgebeuren werden inmiddels
op onze studiedagen onderzocht en is er onder invloed
daarvan heel wat veranderd. Telkens weer vormt het boek
met de auteursbijdragen een niet te missen naslagwerk
voor al wie bij een onteigening betrokken is: de
onteigenende overheid, de onteigende(n), de advocaten
aan beide kanten, de landmeters-experten en niet in het
minst de rechters die erover moeten oordelen.
De rechter moet krachtens de Grondwet aan de onteigende
een “billijke” onteigeningsvergoeding toekennen. Er zijn
vele manieren om die billijkheid gestalte te geven.
Sinds een viertal jaren heeft Vlaanderen het
onteigeningscontentieux naar zich toe getrokken: “Wat we
zelf doen, doen we beter”. Is dit louter een politieke slogan
of zit er een grond van waarheid in? Voldoet het Decreet
van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het
algemeen nut aan de verwachtingen? Is er sprake van een
vereenvoudiging of werd het allemaal nog wat
ingewikkelder?

mr. Jan GHYSELS, advocaat Janson & erevoorzitter CROW
08.30u:

Onthaal met licht ontbijt

09.00u:

Een vergelijkende toelichting van de verschillende
onteigeningswetten die in Vlaanderen van toepassing zijn
mr. Reiner TIJS, advocaat Forum Advocaten

09.35u:

over artikel 1 EP bij het EVRM en artikel 16 van de Grondwet
mr. Jannick POETS, advocaat Adhemar.law
10.10u:

Koffiepauze

10.25u:

De onteigeningsbesluiten door een praktische bril bekeken
mr. Matthias VALKENIERS, advocaat Rasschaert Advocaten

11.00u:

Onderhandelen om niet te moeten onteigenen in Vlaanderen:
stand van zaken en evaluatie
mrs. Yves SACREAS & Jan GHYSELS, advocaten Janson

11.35u:

Gedeeltelijke onteigening & gedwongen overname
mr. John TOURY, Toury Advocaten & dhr. Robert PALMANS,
Landmeterskantoor Palmans

12.10u:

Lunch

14.15u:

De vrederechter waakt als Argus over de onteigening
mr. Claire BUGGENHOUDT, advocaat Demos Public Law

“The proof of the pudding is in the eating.”
Wat leert de praktijk ons inmiddels? De sprekers op deze
studiedag weten er alles van en zullen u dit ook klaar en
duidelijk uiteenzetten vanuit hun professionele ervaring.

Grondvesten van het onteigeningsrecht:

14.55u:

Het deskundigenonderzoek en het bepalen van de
provisionele en definitieve onteigeningsvergoeding

Organisatie: ..........................................................................
Functie: .................................................................................
Straat en nr.: ........................................................................
Postcode: ..............................................................................
Gemeente: ............................................................................
Telefoonnr.: ..........................................................................
E-mail: ...................................................................................
Btw-nummer: ........................................................................
LAN-nummer (enkel voor landmeters): ................................
Ik wens de studiedag
Ο ter plaatse te volgen
Ο via livestream te volgen.
Ο Ik ben magistraat of ambtenaar bij de FOD Justitie.
Ik wens:
Ο een attest juridische punten
Ο een attest vormingsuren.

mr. Isabelle COOREMAN, advocaat Racine Advocaten

Datum:

15.35u:

Koffiepauze

Handtekening:

15.50u:

Het recht op wederoverdracht 2.0
mr. Céline BIMBENET, Schoups Advocaten

© cartoon: Arnulf.be

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

16.30u

Vragenronde

