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Woordje van
de voorzitters

Beste leden,
Beste landmeters-experten,
2020 was een ongezien jaar. Toch ging VVLE allerminst in
lockdown, onze webinars haalden 600 deelnemers in totaal
dit najaar en ons ledenaantal groeide ook in dit coronajaar
opnieuw. Dit doet ons veel plezier en steunt ons nog verder
in onze inzet.
In onze werking in het najaar beloofden we om een tool te
ontwikkelen in uw Persoonlijk hoekje waar u al uw attesten
kunt beheren, uw externe vormingsattesten kunt uploaden
en vervolgens met één druk op de knop alles door kunt
sturen naar de Federale Raad van Landmeters-experten.
Met plezier kunnen we u meedelen dat dit eerstdaags
uitgerold zal worden en u deze nieuwe tool vanaf januari
2021 zult kunnen gebruiken, mooi op tijd voor de deadline
van het indienen van de vormingsattesten voor 31 januari
2021. Meer info volgt zo snel als mogelijk!
VVLE zorgt alvast terug in 2021 voor nieuwe, interessante
webinars of opleidingen in real life van zodra dit kan en
werkt verder aan de gesprekken met BOLE - AAPD voor het
toegankelijk maken van de gegevens.
Wij wensen u alvast fijne, cosy & gezellige
eindejaarsfeesten met een goede gezondheid voorop in 2021
voor u en uw familie!
Groeten,
Tomas Vanden Bussche
Charlotte Verhaert
Voorzitters VVLE vzw

Digitalisering kadastraal archief
Eind vorige week (17.12.2020)
verscheen een voor de landmetersexperten heel belangrijke instructie
(MEOW 2020/I/46) inzake digitalisering
van een deel van het kadastraal archief
(papieren schetsen 207 en bijgevoegde
aanwijzende tabel 209). Beiden worden
ASAP allemaal ingescand en ter
beschikking gesteld van de zelfstandige
landmeters-experten via myminfin.
Meer details hierover zal u kunnen
terugvinden in de instructie zelf, van
zodra beschikbaar op
www.fisconetplus.be.

Wat met de uren permanente
vorming voor 2020?
Het aantal uur permanente vorming werd
door de Federale Raad teruggeschroefd
naar 10. Alle uren boven deze 10 uur
permanente vorming kunnen overgezet
worden naar 2021 met een maximum van
20 uur.
Vanaf januari 2021 zal u kunnen externe
attesten uploaden via uw Persoonlijk
hoekje en de uren boven de 10uur
overzetten naar 2021.

Filmpjes webinar en presentaties
Alle opnames van de webinars en
presentaties zijn beschikbaar op
onze site in uw Persoonlijk hoekje.
Daar kunt u ze herbekijken, indien u
zich ingeschreven heeft voor een
seminarie. Heeft u niet kunnen
deelnemen maar wenst u het filmpje
toch te bekijken? Stuur een mailtje
naar info@vvle.be.

Trefdag Digitaal Vlaanderen ging
virtueel op 26 november 2020
Bekijk het introductiefilmpje die we
maakten over VVLE voor dit virtueel
treffen terug op:
https://www.youtube.com/watch?
v=8UCX-m0UJ4o&feature=youtu.be

VVLE wenst u fijne feestdagen!
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