
Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening
Congres	26	september	2013

Hotel Bloom - Brussel

✔ Bent u mee 
met de nieuwste 
rechtspraak?

✔ Volgt u de 
recente wetgeving 
terzake uit de drie 
gewesten?

✔ Hebt u de best 
practices binnen dit 
werkgebied op een 
rijtje?

Vlaanderen: RECONVERSIE 
VILVOORDE-MACHELEN

Vlaanderen:  
ALBERTKNOOP

Brussel:  
ONTWIKKELING VAN HET HEIZELPLATEAU

Wallonië:  
LA STRADA LA LOUVIèRE

U OntDeKt er OOK :
•		Tal van voorbeelden van hoe het wél kan/moet, gebracht 

door hoog aangeschreven experts
•  De complexe regelgeving vertaald naar de praktijk aan de 

hand van vier bijzondere projecten

Een unieke kans om kennis en ervaring uit te wisselen met 
collega’s!

✔ Ontdek ze in 1 dag en op één locatie. 
Met vertegenwoordigers van de raad van State én
de Vlaamse, Waalse en Brusselse ministeries van  
ruimtelijke Ordening  

Partners:



Zaal Vlaanderen

09:00 – 10:00 uur
Actualiteit Jurisprudentie Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 

Tom De Waele, eerste auditeur bij de Raad van State
Voor zijn presentatie selecteert Tom De Waele enkele belangrijke actuele topics uit de rechtspraak. U krijgt een 
toelichting uit de eerste hand, en een duiding van het belang van de uitspraken tegen de achtergrond van het ruimtelijke 
ordeningsbeleid in een breder perspectief.

 11:00 – 11:30 uur Koffiepauze

10:00 – 11:00 uur
Stand van zaken rond het Kaderdecreet inzake Investeringsprojecten en de Omgevingsvergunnig

Isabel Jacobs, kabinetschef, Vlaams minister Philippe Muyters
Het ontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning en het ontwerp van decreet betreffende complexe 
projecten worden momenteel behandeld door de Vlaamse regering. Naar verwachting worden de definitieve teksten in 
het najaar ingediend bij het parlement. Tijdens haar presentatie licht Isabel Jacobs de belangrijkste punten toe. U krijgt 
antwoord op de vragen: 
•	 Wat	zijn	de	belangrijkste	krachtlijnen	uit	beide	decreten?	
•	 Welke	planning	wordt	gevolgd,	wanneer	treedt	het	decreet	in	werking?	

11:30 – 12:30 uur
De versnelling van vergunningsprocedures: de juridische gevolgen voor de praktijk

Isabelle Larmuseau, advocaat LDR, voorzitter VVOR
Als advocaat is Isabelle Larmuseau steeds nauw betrokken geweest bij de theorie en praktijk van de (omgevings-)
vergunningenregelgeving (voor complexe projecten). In haar presentatie zal zij dieper ingaan op de juridische gevolgen 
die de beoogde versnelling van vergunningsprocedures met zich meebrengt voor de direct betrokkenen. Aan bod komen 
onder andere: 
•	 de	gevolgen	voor	de	aanvragers	van	de	vergunningen;
•	 de	gevolgen	voor	de	beoordelaars	van	de	vergunningen;
•	 de	mogelijkheden	om	beroep	in	te	stellen	tegen	de	beslissingen;
•	 tips	voor	de	praktijk.

X 12:30 – 14:00 uur Lunch

 15:00 – 15:30 uur Koffiepauze

Programma à la carte: stel zelf uw programma samen op de dag van de conferentie.

14:00 – 15:00 uur 
Reconversie Vilvoorde-Machelen, de uitdagingen 

Eva Fonteyn, projectcoördinator Reconversie Vilvoorde-Machelen 
Aan de hand van diverse projecten in het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen licht de projectcoördinator de 
uitdagingen voor de herbestemming van dit gebied toe. De regio is ongeveer 205 hectare groot en wordt gekenmerkt 
door verouderde, vervuilde en onderbenutte terreinen.
Binnen de projectzone lopen vandaag tal van initiatieven om de reconversie op poten te zetten. Wat zijn de 
instrumenten van de overheid om effectief te sturen naar een evenwichtige en duurzame herontwikkeling van het totale 
gebied	op	lange	termijn?	

15:30 – 16:30 uur 
Procesmanagement bij strategisch project ALBERTKNOOP

Guy Vloebergh, grensmanager ALBERTKNOOP
ALBERTKNOOP is een langlopend project waarbij een bedrijventerrein in het grensgebied tussen beide provincies 
Limburg	wordt	ontwikkeld.	Hoe	wordt	dit	aangepakt?	Guy	Vloebergh	schenkt	in	zijn	presentatie	aandacht	aan	het
procesmanagement, grensoverschrijdend samenwerken en de huidige stand van zaken in het project. 



Zaal Brussels Hoofdstedelijk Gewest

10:00 – 11:00 uur
Le droit de l’urbanisme en pratique

Monique Kestemont, Avocat associé, STIBBE
•	Comment	appliquer	le	PRAS	démographique?	Quelles	perspectives	ouvre-t-il	?
•	La	procédure	d’instruction	des	permis	d’urbanisme	et	des	permis	uniques	est-elle	plus	rapide	?	Quels	sont	les	écueils
à	éviter	?
•	Comment	bien	gérer	les	demandes	de	permis	d’urbanisme	et	de	permis	d’environnement	en	«	projet	mixte	»	et
comment	parvenir	à	modifier	ultérieurement	les	permis	obtenus	?	

 11:00 – 11:30 uur Koffiepauze

11:30 – 12:30 uur
Actualité jurisprudentielle en Région de Bruxelles-Capitale

Geneviève Martou, Premier Auditeur au Conseil d’Etat
La procédure au Conseil d’Etat :
•	Quels	sont	les	actes	susceptibles	de	recours	?	Qui	a	intérêt	à	introduire	un	recours	et	dans	quel	délai	?
•	En	référé,	quel	risque	de	préjudice	grave	et	difficilement	réparable	?

Le permis d’urbanisme :
•	Quelle	évaluation	des	incidences	?	Quelles	sont	les	circonstances	dans	lesquelles	une	demande	de	permis	peut	être	modifiée	?
•	Dans	quels	cas	une	dérogation	peut-elle	être	accordée	?

L’aménagement du territoire :
•	Hiérarchie	des	plans:	quelle	est	la	norme	applicable	?
•	Quelles	sont	les	conditions	d’application	d’un	périmètre	de	préemption?

X 12:30 – 14:00 uur Lunch

 15:00 – 15:30 uur Koffiepauze 

15:30 – 16:30 uur 
La construction durable en RW et en RBC – focus sur la PEB

Valentin HAUTOT, Ingénieur civil architecte, CSD INGENIEURS-CONSEILS SA
•	Qu’est-ce	que	la	construction	«	durable	»	?	
•	D’où	vient	la	PEB?	Comment	est-elle	entrée	en	application	?
•	Quelles	sont	les	principales	différences	entre	RBC	et	RW	(exigences	techniques,	procédures)	?
•	Retour	d’expérience	d’un	Responsable	PEB,	Conseiller	PEB	et	Auteur	d’études	de	faisabilité

14:00 – 15:00 uur 
NEO  Brussels: transformatie van het Heizelplateau tot multifunctioneel stedelijk cluster

Frank Werner, stedenbouwkundige, KCAP Architects&Planners
NEO Brussels is het masterplan voor de herontwikkeling van het Heizelplateau tot een gemengd stedelijk gebied.  
Het bevat onder andere een internationaal congrescentrum, een regionaal winkelcentrum, culturele functies, 
leisurefaciliteiten, een park en woningen. Hoe is het project tot stand gekomen, wat is de actuele stand van zaken,	en
wat	zijn	de	keuzes	en	visie	op	het	gebied	van	mobiliteit,	handel,	wonen	en	duurzaamheid?	Tijdens	zijn	presentatie	zal
Frank	Werner	een	update	geven	over	de	ontwikkelingen	van	NEO	Brussels.	Dé	gelegenheid	om	u	te	informeren en om 
uw vragen te stellen aan de Masterplanner.

Voor het programma in detail gaat u naar de website: www.informeeting.be/conf.urba

9 h – 10 h
Toutes les nouveautés législatives et réglementaires 

Un représentant de monsieur Rachid Madrane, Secrétaire d’Etat en charge de l’Urbanisme, 
Région de Bruxelles-Capitale
•	CoBAT	(Code	Bruxellois	de	l’Aménagement	du	Territoire)	:	quelles	mesures	de	publicité	?	Que	fait	la	Commission
de	concertation	?	Nouveau	rôle	de	la	Commission	de	concertation	?	Calendrier,	enjeux	des	réformes	et	projets	à	venir	?
Quelles	perspectives	?
•	 Amendes	administratives	/	Gestion	des	infractions
•	 Simplification	administrative	:	focus	sur	la	dématérialisation	des	procédures	des	autorisations	d’urbanisme.



Zaal Wallonië

 11:00 – 11:30 uur Koffiepauze 

X 12:30 – 14:00 uur Lunch 

  15:00 – 15:30 uur Koffiepauze  

10:00 – 11:00 uur
Le droit de l’urbanisme en pratique ! 

Fabien Hans, Avocat au barreau de Bruxelles, Bureau d’avocats CAMBIER
•	Le	permis	d’urbanisation:	quelles	réelles	différences	avec	l’ancienne	procédure	de	délivrance	et	de	modification	des
permis	de	lotir	?	
•	Le	Périmètre	de	Remembrement	Urbain	(P.R.U.):	un	compromis	adéquat	entre	les	contraintes	de	l’aménagement	du
territoire	et	la	nécessité	de	redynamisation	des	centres	urbains	?	
•	Comment	utiliser	cet	instrument	?	Du	côté	de	l’administration	?	Du	côté	du	promoteur	immobilier	?	Quels	sont	les
avantages/inconvénients	du	mécanisme	?

11:30 – 12:30 uur
 « Actualité jurisprudentielle : quels sont les risques contentieux à anticiper ? »

Valérie Michiels, Auditeur au Conseil d’Etat 
•	Quelles	sont	les	conséquences	de	l’invalidation	du	DAR	(Décret	d’Autorisations	Régionales)	par	la	Cour
constitutionnelle	sur	le	plan	du	contentieux	administratif	?
•		Le	«	cadre	éolien	»	et	les	récents	arrêts	du	Conseil	d’Etat	:	quelles	sont	les	conséquences	en	matière	de	nuisances
sonores	?
•	Quelle	est	l’accessibilité	du	citoyen	et	des	associations	de	défense	de	l’environnement	au	juge	administratif?
•	Les	autorités	administratives	peuvent-elles	assortir	leur	permis	de	conditions	?

15:30 – 16:30 uur
Retour d’expérience: Quels sont les outils de valorisation de votre patrimoine et leurs conditions de mise en œuvre ? 

Pierre-Yves Erneux, Notaire 
•	Quels	sont	les	outils	de	valorisation	de	votre	patrimoine	et	leurs	conditions	de	mise	en	œuvre	?
•	Quelle	stratégie	développer	pour	gérer	votre	patrimoine	immobilier	public	de	manière	optimale	?
•	Quelles	sont	les	spécificités	des	actes	authentiques	conclus	pour	des	personnes	de	droit	public	?

De sessies worden gegeven in de taal van de aankondiging hierboven.

14 h – 15 h 
Le projet innovant de la STRADA de la Louvière décrypté pour vous ! 

Un représentant de Wilhem and Co
•	Quelle	est	l’ambition	de	ce	projet	?	
•	Quel	est	le	calendrier	prévu	?	
•	Quelle	collaboration	avec	les	élus	locaux	?	
•	Quelles	ont	été	les	difficultés	de	mise	en	œuvre	?	

09:00 – 10:00 uur
La réforme du développement territorial wallon 

M. David Morelle et Mme Marie Mahy, représentants du Ministre wallon de 
l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Mobilité 
•	Réforme	du	Code	du	développement	territorial	:	Quels	seront	les	changements	en	pratique?
•	Révision	du	SDER	:	Quelles	orientations	?	Quelles	solutions	?



Actualiteiten Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening
Congres	26	september	2013,	Brussel

Waarom komen 

1.	 De	Raad	van	State	le
gt	uit	en	analyseert

	de	recentste

rechtspraak inzake ruimtelijke ordening.

2. Uniek in België: de drie gewesten stellen voor het 

eerst	samen	op	één	locatie	h
un	respectievelijke

wetgeving en visie voor. 

3. Totaalbeeld  inzake stedenbouw in België, met 

uiteenzettingen van de Vlaamse, Waalse en Brusselse 

ministeries van Ruimtelijke Ordening. 

4. Ontdek de stedenbouwkundige en ruimtelijke

aanpak van vier vernieuwende projecten: 

a. het NEO-project op de Heizel in Brussel; 

b.  reconversiegebied Machelen-Vilvoorde;

c. ALBTERKNOOP in Limburg; 

d. La Strada in La Louvière. 

5. Experts inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening 

gaan dieper in op duurzaam bouwen en de EPB-

normen.  

6.	Krijg praktische tips voor een beter beheer van uw 

openbaar domein. 

7.	 Dé	kans	om	kennis	en	ervaring
en	uit	te	wisselen	met

collega-stedenbouwkundigen, om zo  projecten (nog) 

beter te realiseren.

8. Dé	gelegenheid	om	uw	professionele	netw
erk	te

onderhouden en uit te bouwen.

Voor wie 
✔  Ambtenaren en medewerkers van de directies van stedenbouw, ruimtelijke ordening en grondaankoop. 

✔		Stedenbouwkundige	ingenieurs,	medewerkersvan studiebureaus, architecten, landmeters, projectontwikkelaars, advocaten, notarissen en raadgevers inzake stedenbouw. 
✔		Schepenen	bevoegd	voor	stedenbouw	enruimtelijke ordening,
✔  Publieke en private ontwikkelaars, autonome gemeentebedrijven.
✔  Verantwoordelijken voor de uitgifte van bouwvergunningen, directeurs van technische en juridische diensten.

✔  Agentschappen voor stedenbouw en ontwikkeling. 
✔  Iedereen die te maken heeft met of geïnteresseerd is in stedenbouw en ruimtelijke ordening. 

Opleidingspunten 
Het congres is erkend door:

1.	de	Orde	van	de	Vlaamse	Balies	voor	5 opleidingspunten;

2.  de Federale Raad van Landmeters-experten voor  
5 opleidingsuren.

Schrijf u snel in

Programma à la carte: stel zelf uw programma samen
Voor het programma in detail gaat u naar de website: www.informeeting.be/conf.urba



Informeeting, Burgemeester E. Demunterlaan 3 b-6, 1090 Brussel, tel.: 02 894 29 29  fax: 02 706 23 89
E-mail: servicedesk@informeeting.be website: www.informeeting.be

Inschrijven

Online inschrijven 
Schrijf	u	in	via	de	website	
www.informeeting.be/conf.urba,  
vul code Athyla in en ontvang 20 euro korting.

Conferentie Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening,  
26 september, Hotel Bloom!, Brussel 

Inschrijvingsformulier	(invullen	in	HOOFDLETTERS	a.u.b.)

Deelnemer 

O Dhr O Mevr 

Naam:  .....................................Voornaam:  ..........................................

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

Tel.:  .........................................Fax:  .....................................................

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

Bestuur/Bedrijf

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

Btw: ......................................................................................................

Adres:  ..................................................................................................

Postcode: ............. Stad:	 .....................................................................

Land:  ....................................................................................................

Facturatieadres (indien verschillend)

Adres:  ..................................................................................................

Postcode: ............. Stad:	 .....................................................................

Land:  ....................................................................................................

Contactpersoon voor de inschrijving (indien verschillend)

O Dhr O Mevr 

Naam:  .....................................Voornaam:  ..........................................

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

Tel.:  .........................................Fax:  .....................................................

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

Ondergetekende aanvaardt de algemene voorwaarden

Datum:  .................................... Handtekening: 

SOB:	Athyla

Praktische informatie
Datum 
26	september	2013

Opleidingspunten
De conferentie is erkend door 
de Orde van Vlaamse Balies en 
Federale Raad van landmeters-
experten voor 5 opleidingsuren. 

Locatie  
Hotel Bloom!
Koningsstraat 250
1210	Brussel

Prijs (excl. btw)
490 euro (excl. btw)

Annuleren
Tot vier weken voor aanvang van het event 
kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend 
schriftelijk, per post of via  
servicedesk@informeeting.be). 
In geval van annulering na vier tot twee 
weken voor aanvang van het event bent u 
50% van het inschrijfgeld verschuldigd.  
Bij annulering binnen twee weken voor 
aanvang van het event bent u het volledige 
inschrijfgeld verschuldigd. Uw plaats 
mag altijd door een vervanger worden 
ingenomen.

Vragen
Voor vragen kunt u contact 
opnemen door te bellen naar 
02 894 29 29 of een  
e-mail te sturen naar  
servicedesk@informeeting.be.

Online
-20 €

korting

Inschrijven per fax
- Vul onderstaand inschrijvingsformulier in en stuur het terug: 

-	per	fax:	+32	2	706	23	89;	
- per mail: servicedesk@informeeting.be.


