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LOKALE BESTUREN



BREEDBEELD EN MICROSCOOP

In 2020 nemen de lokale besturen een aanvang met de realisatie van hun  
beleidsplannen. In de steeds sneller wijzigende gejuridiseerde wereld is het een 

uitdaging deze ambities rechtszeker te vertalen. Wij zorgen ervoor dat u door de 
bomen het bos blijft zien. Deze keer hebt u de keuze tussen het traditionele  

programma van juridische actualia met rechtstreekse impact op lokale besturen 
of een stevige onderdompeling in duurzaamheid en circulariteit. Wij reiken u  

juridische tools aan die u toelaten daadwerkelijke en haalbare stappen te zetten 
om uw engagementen en verplichtingen naar de huidige en toekomstige  

generaties na te komen.

U heeft de keuze tussen 
twee programma’s:

12.00 u.  Onthaal
13.00 u.  Programma 1 of 2
14.30 u.  Koffiepauze
15.00 u.  Programma 1 of 2
16.30 u.  Netwerkmoment 

Duurzaamheid
en circulariteit

Juridische 
actualia

OF

PROGRAMMA 1 

PROGRAMMA 2

www.opleidingen.vandenbroele.be

PROGRAMMA



 9 Eerste lokale ervaringen met het  
onteigeningsdecreet. Geraakt de motor  
op toerental of is er al revisie nodig?  
Jonas Dewit & Lieven Henckens

 9 Uitvoering overheidsopdrachten.  
Wat een leidend ambtenaar lijden kan.  
Gitte Laenen & Pedro Gielen

 9 Lokale belasting- en retributie- 
reglementen. Estote perfecti of knippen  
en plakken?  
Nathalie Wouters & Liza Poukens

 9 Ethical hackers, GDPR en privacy.  
Hoeveel audit verdraagt een bestuur?  
Bert De Keyser & Willem Mariën

 9 Ruimtelijke uitvoeringsplannen in  
samenwerking met private partijen.  
Anything goes of Josef K.?  
Tom Swerts & Tom Vanderreydt

 9 Evaluaties voor lokaal overheids- 
personeel niet verplicht maar wel  
verplichtend. Een goede rechtspositie- 
regeling kan wonderen doen.  
Gitte Laenen & Chloe Van Landeghem

 9 Effectief handhaven op grond van  
art. 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet. 
Afdwingbaarheid en kostenrecuperatie.  
De tantaluskwelling.  
Jonas Dewit & Jan Van Eynde

 9 Lokale bouwprojecten en de  
rechtspraak van de Raad voor Vergunnings- 
betwistingen. Der Geist der stets verneint.  
Tom Swerts & Wouter Poelmans

 9 Verzelfstandiging en bestuurders- 
aansprakelijkheid. Kangoeroes pas op  
voor de grote boze wolf.  
Kris Van den Broeck & Sam Van Asch

 9 PPS en vernieuwingen in het  
goederenrecht voor gemeenten en  
OCMW’s. Eeuwelingen krijgen een  
opknapbeurt.  
Kris Van den Broeck, Willem Mariën  
& Stephanie Taelemans

PROGRAMMA 1
Juridische actualia

 9 Overheidsaansprakelijkheid:  
het niet nakomen van lokale milieu- 
verplichtingen en engagementen.  
Over het wassende water en een  
(s)tikkende tijdbom.  
Cies Gysen & Lennart Nijs

 9 Als de ouders zure druiven eten, 
krijgen de kinderen stroeve tanden:  
lokale besturen en de aanpak van het  
geërfde asbestpassief.  
Willem-Jan Ingels

 9 Urban mining: deep down we go.  
Wouter Rubens

 9 Met omgevingsrecht naar een  
circulaire economie: hoe ver roeien  
we met de riemen die we hebben?  
Willem-Jan Ingels

 9 Alles as a service: hoe (ver) rekt  
de elastiek?  
Wouter Rubens

 9 Fiscale stimuli en belasting op  
onttrokken waarde.  
Steven Michiels & Nathalie Wouters

 9 Mechelen klimaatneutraal.  
Myriam Colle (Adviseur organisatie –  
Stad Mechelen)

PROGRAMMA 2
Duurzaamheid en 
circulariteit



PRAKTISCHE INFORMATIE 

Waar?
Predikherenklooster
Goswin de Stassartstraat 88
2800 Mechelen

Wanneer?
Dinsdag 6 oktober 2020
Van 13.00 u. tot 16.30 u. met aansluitend een 
netwerkmoment. Onthaal vanaf 12.00 u.

Voor wie?
Burgemeesters, voorzitters bijzonder comité voor de sociale 
dienst, algemeen directeurs, financieel directeurs, manage-
mentteam, leidinggevenden lokale besturen, dienstverleners 
lokale besturen, ...

Prijs?
€ 149 per deelnemer (incl. btw).
€ 99 per deelnemer (incl. btw) voor een tweede inschrijving. 
In deze prijzen zijn de koffiepauzes, het netwerkmoment en de 
documentatiemap inbegrepen.

Inschrijven?
Schrijf u online in via www.opleidingen.vandenbroele.be. 
U krijgt na inschrijven een bevestiging per e-mail.


