Praktische informatie
De inschrijvingskosten voor magistraten, gerechtelijke stagiairs
en personeelsleden van de rechterlijke orde worden ten laste
genomen door het IGO (dossier TEC-E18158).

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

Studiepunten

• Landmeters: 6 vormingsuren
• Advocaten: 6 juridische punten (dossier 2018-00013)
• Notarissen: 5,5 uren (dossier 16/27414)
• BIV: in aanvraag

Inschrijving en betaling

Inschrijven gebeurt door bijgevoegde strook vóór
10 oktober 2018 terug te zenden, te mailen of te faxen naar:
CROW vzw
p/a Landmeterskantoor Palmans
Rode Kruislaan 58 - 3700 Tongeren
fax: 012 26 29 01
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)
• Leden CROW:		
• Anderen:				
• Inschrijving + lidmaatschap CROW:

Inlichtingen
CROW vzw
p/a Landmeterskantoor Palmans
Rode Kruislaan 58 - 3700 Tongeren
tel.: 012 23 65 89 - fax: 012 26 29 01
e-mail: hildegarde@landmeterpalmans.be
www.crow.be

€ 275
€ 295
€ 345

Colloquium

Openbaar
domein
Vrijdag 19 oktober 2018
Landcommanderij Alden Biesen
Bilzen

Toelichting

Programma

Inschrijven

Het openbaar domein blijft tot vandaag een van
de meest omstreden leerstukken uit het Belgische
administratief recht en goederenrecht. Zowel de afbakening
van het openbaar domein als de rechtsgevolgen zijn vaak
onduidelijk. Deze onduidelijkheden worden niet het minst
veroorzaakt door het gebrek aan een duidelijke wettelijke regeling. Nochtans is de impact van deze rechtsonzekerheid niet te onderschatten gezien het grote aantal
goederen dat tot het openbaar domein behoort.

Dagvoorzitter: Prof. dr. Steven VAN GARSSE, UHasselt

Naam:		

....................................................................

08u00

Onthaal met licht ontbijt

Voornaam:

....................................................................

09u00

Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter

Organisatie:

....................................................................

09u15

De finaliteit en totstandkoming van het
openbaar domein
Mr. Jürgen DE STAERCKE, Advocatenkantoor
De Staercke, Hillegem

Functie:		

....................................................................

Straat en nr.:

....................................................................

Postcode:

....................................................................

Dit colloquium beoogt op een duidelijke en toegepaste wijze de belangrijkste aspecten van het openbaar
domein scherp te stellen. Tijdens het colloquium zal
ingegaan worden op diverse aspecten van het openbaar domein: de oorsprong en finaliteit, de affectatie en
desaffectatie, de aanwending, de feitelijke en juridische
grenzen aan en van het openbaar domein, de waardering,
de fiscaliteit en, tot slot, de toekomst.

10u00

In en uit het openbaar domein
Mr. Pieter JONGBLOET, Jongbloet Advocaten,
Leuven

Gemeente:

....................................................................

Telefoonnr.:

....................................................................

10u45

Koffiepauze

E-mail:		

....................................................................

11u00

De aanwending van het openbaar domein
Prof. dr. Vincent SAGAERT en drs. Thomas LEYS,
KU Leuven

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

Al deze aspecten zullen door vakkundige sprekers behandeld worden. Dit colloquium is dan ook onmisbaar voor
iedereen die op de een of andere wijze met het openbaar domein in aanraking komt, zoals advocaten, notarissen, ambtenaren, landmeters, magistraten, fiscalisten,
vastgoedmakelaars, vastgoedspecialisten enz.

11u45

Grenzen aan en van het openbaar domein
Dhr. Robert PALMANS, Landmeterskantoor
Palmans, Tongeren

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

12u30

Lunch

Ο lid van CROW v.z.w.

14u00

Waarde(ring) van het openbaar domein
Mevr. Katrien WATERINCKX, Provincie
Oost-Vlaanderen

Ο magistraat of ambtenaar bij de FOD Justitie

14u45

Ik wens:

Fiscaliteit van het openbaar domein
Mr. Leo DE BROECK, Advocatenkantoor
De Broeck, Van Laere & Partners, Brussel

15u30

Koffiepauze

15u45

De toekomst van het openbaar domein
Prof. dr. David D’HOOGHE & Mr. Marie VAN DEN
LANGENBERGH, KU Leuven & Advocatenkantoor
Stibbe, Brussel

16u30

Vragenronde en slotwoord door de dagvoorzitter

17u00

Afsluitende receptie

Ο een attest juridische punten
Ο een attest vormingsuren
Datum:
Handtekening:

