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Driemaandelijkse nieuwsbrief voor
landmeters-experten

Woordje van
de voorzitter

Beste leden,

Met de zomer voor de deur is het terug tijd om vooruit te
kijken naar het najaar 2019 maar ook om even terug te
blikken naar het afgelopen voorjaar.

Jullie talrijke positieve reacties op onze digitale nieuwsbrief
motiveren ons enkel maar om nog verder aan de weg van de
professionalisering te timmeren, waarvoor dank!
 
Ik wens jullie een heel fijne zomer toe en alvast veel
leesplezier!
 
Groeten,
Paul Verhaert
Voorzitter VVLE vzw

Wees erbij op 9 oktober 2019
Schrijf u hier in op ons najaarsevent in Leuven!

 

Praktijkopleiding Bomen en
Struiken herkennen
De Praktijkopleiding Bomen en Struiken

herkennen was een groot succes!  Bekijk

hier de sfeerbeelden.

https://vvle.be/kalender
https://vvle.be/node/175


Infosessie Informatie Vlaanderen
Op maandag 24 juni 2019
organiseert Informatie Vlaanderen
samen met het Agentschap Wegen
en Verkeer (AWV) een infosessie
over de GRB-conforme as-
builtplannen die nu volgens het
nieuwe legendeboek van AWV
kunnen aangeleverd worden.

Verzoek VVLE voor Grondwettelijk
Hof Inzake verkavelingsplicht
krijgt gunstig arrest.
Belangrijk:  Eerdere wijziging van
decreet waardoor er slechts sprake
zou zijn van verkavelen indien een
grond vrijwillig wordt verdeeld in 2 of
meer onbebouwde kavels werd
vernietigd. Hier lees je er alles over.

Wijziging in verzekeringsplicht
beroepsaansprakelijkheid

Het wetsontwerp in de wijziging in
verzekeringsplicht
beroepsaansprakelijkheid voor
landmeters-experten werd
goedgekeurd en de wet treedt in
werking op 1 juli 2019.

Heel veel van onze leden hebben
een groepspolis
beroepsaansprakelijkheid bij Allianz
via BOLE-VVLE.  Weet dat Allianz
de polis van BOLE-VVLE zal
aanpassen aan de gewijzigde
wetgeving zonder aan de premie
te raken (met voorbehoud voor
wat betreft de
posterioriteitsdekking).  Goed
nieuws dus!

https://vvle.be/node/177


GDPR
We willen er nogmaals op drukken
dat u GDPR dient toe te passen voor
uw onderneming.  Lees er alles hier
over.

Zomerevent Gent - Zemst -
Antwerpen
In de aanloop naar de zomer
organiseren we terug onze
ledenvergaderingen met
zomerdrink/netwerkmoment.
Wees erbij op de gewenste locatie
en schrijf u hier in!
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