
Het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 markeert een kantelpunt in de bescherming van het eigendomsrecht. De 
onteigeningsprocedure wordt niet langer bij wet maar bij decreet geregeld. De Vlaamse decreetgever maakte gebruik van een 
bevoegdheid die door de laatste staatshervorming werd overgedragen. Maar biedt het decreet ook inhoudelijk een betere 
bescherming van het eigendomsrecht? Wordt de (procedurele) rechtspositie van de overheid daadwerkelijk verbeterd? Op onder 
meer die vragen tracht de studiedag een antwoord te geven.

De sprekers belichten verschillende aspecten van het onteigeningsdecreet: de administratieve procedure, de gerechtelijke 
procedure, de onteigeningsvergoeding, de wederoverdracht en de gedeeltelijke onteigening. Die analyse vindt plaats na een 
schets van de ruimere context van het eigendomsrecht, aan de hand van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de Raad 
van State, en na een algemeen overzicht van het onteigeningsdecreet. De studiedag eindigt met een actueel twistpunt, dat nauw 
verband houdt met het thema ‘eigendomsrecht en onteigening’, nl. het juridisch statuut van de meest kwetsbare waardevolle 
bossen.

Onmisbaar voor iedereen die professioneel met onteigeningsprocedures te maken krijgt.

 Voorzitter - Em. Prof. Dr. André baron Alen, Rechter Grondwettelijk Hof
9u.00 – 9u.30:	 Onthaal	van	de	deelnemers	met	koffie	en	thee
9u.30 – 10u.50: Deel 1 - voormiddag

 • Inleiding door de voorzitter 
 • Grondwettelijk Hof en eigendomsbescherming (onteigening en planschade)
  Jan Theunis, Hoofddocent UHasselt en Referendaris Grondwettelijk Hof
 • Eigendomsbescherming door de Raad van State (onteigening en planschade)
  Sabien Lust, Hoogleraar Instituut voor Procesrecht UGent, Advocaat L&P advocaten

10u.50 – 11u.10:	 Koffiepauze	
11u.10 – 12u.30: Deel 2 - voormiddag

 • Algemene inleiding Vlaams Onteigeningsdecreet
  Stijn Verbist, Docent UHasselt en Advocaat Verbist Advocatuur
 • De administratieve procedure en rechtsbescherming
  Claire Buggenhoudt, Vrijwillig Wetenschappelijk Medewerker UHasselt en Advocaat Verbist Advocatuur

12u.30 – 14u.00: Lunch
14u.00 – 15u.10: Deel 3 - namiddag
  • De gerechtelijke procedure
   Erika Rentmeesters, Advocaat Truyens Advocaten
  • De onteigeningsvergoeding
   Pieter Thomaes, Advocaat Verbist Advocatuur
15u.10 – 15u.30:	 Koffiepauze
15u.30 – 17u.00: Deel 4 - namiddag

  • Wederoverdracht en fractionele onteigening
   Sven Boullart, Assistent en Drs. UGent, Advocaat Boullart Advocaten
  • Meest kwetsbare waardevolle bossen - Trials and errors
   Philippe Vande Casteele, Advocaat 
  • Q & A
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Online inschrijven:
Via www.diekeure.be/opleidingen.
U kan meteen betalen of na ontvangst van factuur.

Annuleren
Annuleren kan tot 14 dagen na de inschrijving en ten laatste tot 5 werkdagen voor de opleiding.
Bij inschrijvingen via de website is dit kosteloos. Bij inschrijvingen via andere kanalen betaalt u 15 euro
administratieve kosten. Een vervanger aanduiden kan altijd.

Meer inlichtingen
Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen op 050 47 12 75 of via opleidingen@diekeure.be.

Die Keure Opleidingen
Die Keure Opleidingen, het vroegere opleidingscentrum Studipolis, organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten 
voor professionals. Een volledig overzicht van onze opleidingen vindt u op www.diekeure.be/opleidingen.
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 Het inschrijvingsgeld voor deze studiedag bedraagt 
185,95 euro (excl. 21% btw) / 225 euro (incl. 21% btw) 
en omvat:

 • de deelname aan de studiedag
 • het boek “Het Vlaamse onteigeningsdecreet” 
 • de documentatiemap
 • de catering

 Lokale besturen betalen 185 euro (incl. 21% btw).

 Bespaar met KMO-portefeuille
	 Die	Keure	Opleidingen	is	erkend	als	gecertificeerd	

opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding 
gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse 
Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien 
u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40% 
besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? 
www.kmo-portefeuille.be

 Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen 
is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille 
moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.

 De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld 
door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

 Met deze studiedag richten we ons naar advocaten, 
notarissen, ambtenaren, landmeters-experten, magis-
traten, academici, vastgoedmakelaars, vastgoedspecia-
listen, ontwikkelaars, ...

 • Erkend door de Orde van Vlaamse  Balies voor 6  
 juridische punten. 

 • Erkend door het Instituut voor Gerechtelijke  
 Opleiding voor magistraten, gerechtelijke stagiairs  
	 en	personeelsleden	die	effectief	aanwezig	zijn.

 • Erkenning aangevraagd bij Orde van Architecten  
 - Vlaamse Raad.

 • Erkend door de Nationale Kamer voor Notaris- 
 sen voor 5 uren.

 • Erkend door de Federale Raad voor Landmeter-
  Experten.
 • Alle deelnemers ontvangen een attest van
  deelname.

 Woensdag 25 oktober 2017 van 9u.30 tot 17u.00 
(onthaal	van	de	deelnemers	vanaf	9u.00	met	koffie	
en thee)

 VAC Gent 
 Virginie Lovelinggebouw – Auditorium 
 Koningin Maria Hendrikaplein 70
 9000 Gent

 Bereikbaarheid:
 • Naast het station Gent-Sint-Pieters
 • Betalende parking onder het station
  Gent-Sint-Pieters

 Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw
 inschrijving.


