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de voorzitter

Beste leden, 
Beste landmeters-experten, 
 
2019 was een jaar met heel wat dynamiek én succes binnen
en van de VVLE.  De doorbraak in de VLABEL-
vergelijkingspunten na onze jarenlange inzet was er één van
en niet het minste.... De talrijke positieve reacties die we
o.a. hierop mochten ontvangen zijn een motivatie om ons
elke dag voor jullie te blijven inzetten. 
 
2019 was ook het laatste jaar van Marc Minne en mezelf als
voorzitters bij VVLE, vanaf 2020 zullen Tomas Vanden
Bussche en Charlotte Verhaert onze rol met veel
enthousiasme op zich nemen. 
 
Met deze laatste nieuwsbrief van het jaar wensen wij u
vanwege het ganse bestuur van VVLE een heel fijne
eindejaarsperiode toe met uw naasten en we hopen van
harte dat u ons ook terug in 2020 steunt met uw
lidmaatschap zodat we ons werk met veel vreugde kunnen
verderzetten! 
 
Ik wens jullie alvast heel veel leesplezier en tot binnenkort!
 
Groeten,
Paul Verhaert
Voorzitter VVLE vzw



UITNODIGING TOT LIDMAATSCHAP VVLE 2020 
 

In 2019 mochten we 50 nieuwe leden verwelkomen bij VVLE,  hiervoor zijn
we bijzonder dankbaar.   Inmiddels telt VVLE 490 leden, dit is een

positieve vertaling van onze dagelijkse inzet en dynamiek! 
 

VVLE kan niet zonder uw lidmaatschap, daarom rekenen we terug op de
steun van elke landmeter-expert, hierbij nodigen we u graag uit tot

betaling van het lidmaatschap voor 2020.  Samen met het lidmaatschap
kunt u ook indien gewenst terug genieten van onze interessante

groepspolis BA. 
 

Ja, ik word (terug) lid bij VVLE in 2020 en schrijf mij nu graag in!  
 

Opleiding 2020: bomen & struiken
herkennen - winterkenmerken 
Na de succesvolle opleiding
'zomerkenmerken' in 2019, organiseren
we nu de reeks 'winterkenmerken' op
dezelfde locaties in feb-mrt 2020. 
Opgelet: deze opleiding is exclusief
voor leden van VVLE en het aantal
deelnemers is beperkt.  Schrijf u snel in
via onze kalender.

Opleiding 2020: 
We communiceren al graag dat we in het

voorjaar een opleiding rond de topics

onteigeningsdecreet/decreet
gemeentewegen/onbevaarbare
waterlopen zullen organiseren, dit

wellicht terug in Beernem en Geel. 

Van zodra de data gekend zijn, brengen

we jullie op de hoogte.

https://vvle.be/personal
https://vvle.be/kalender


Doorbraak vergelijkingspunten 
Als VVLE mogen we terecht fier zijn op de

eerste stap in deze doorbraak.  De mail

vanuit VLABEL over de

vergelijkingspunten moet alle erkende

schatters intussen bereikt hebben.  Nog

niet helemaal mee in het verhaal? Herlees

het hier.

Trefdag Informatie Vlaanderen
2019 
Meer dan 150 leden brachten een

bezoekje aan de BOLE-VVLE stand in het

ICC in Gent op 28/11 en ontvingen een

nuttige waaier-meter.  Bedankt voor uw

bezoek!

Een terugblik op het najaarsevent
VVLE 2019 
Ons najaarsevent De Toekomst van de

Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen was

een succes, meer dan 160 landmeters-

experten waren aanwezig. Een uitgelezen

moment voor de voorstelling van onze

kersverse voorzitters Tomas & Charlotte.

Bekijk hier de sfeerbeelden.

Afsplitsing lot: hoe? 
Een veelgestelde vraag van onze leden:

binnen een bestaande verkaveling wordt

soms van een lot een deel afgesplitst om

bij een ander perceel gevoegd te worden,

hoe dient dit te gebeuren? 

Lees het antwoord van Departement

Omgeving hier.

https://vvle.be/node/222
https://vvle.be/node/203
https://vvle.be/node/223


Nieuwe pachtprijscoëfficiënten
2020-2022 afgeklopt 
Op 9 december 2019 bereikte de

pachtprijzencommissie een akkoord over

de pachtprijscoëfficiënten voor gronden en

gebouwen voor de periode 2020 tot en

met 2022.  De tabel kan je hier

terugvinden.

Toestel te koop?  Kabel gezocht? 
Laat het ons dan zeker weten via

info@vvle.be, bij VVLE helpen we elkaar

graag verder.  Alle berichten kan je

terugvinden op onze leden-helpen-leden

pagina.

Collega gezocht? 
Wens je jouw team uit te breiden met een

nieuwe collega?  Aarzel niet om het via

info@vvle.be te laten weten, ons netwerk

helpt jou beslist verder!  Nieuwe vacatures

plaatsen we steeds op onze leden-helpen-

leden pagina.
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