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Woordje van
de voorzitter

Beste leden,
Beste landmeters-experten,

We hopen alvast dat het met iedereen goed gaat!

Covid-19 houdt ons - nog maar eens - in de ban, doch het einde is
in zicht zo wordt gezegd...   VVLE staat te trappelen om haar leden
nog eens samen te brengen in een regionale ledenvergadering,
maar het ziet er helaas naar uit dat we dit nog niet onmiddellijk
kunnen doen. 

Toch moeten we de moed erin houden - tous ensemble - eens dit
alles voorbij is zal het nog meer deugd doen om live samen te
komen!

Momenteel kunnen we enkel nog online verder.  Zoveel meer dan
vroeger zitten we - noodgedwongen - online te vergaderen, online
te handelen & online onze bestanden te delen & bij te houden.  Dit
resulteerde in een digitale versnelling voor velen, zo ook voor
VVLE, wat positief is.

Toch is dat online gebeuren niet steeds zonder gevaar.  
Tegenwoordig wordt er meer online ingebroken dan via uw
achterdeur.  Sommigen hebben er een echte business van gemaakt. 
We willen u niet in paniek doen slaan met deze woorden maar
willen u, als lid van VVLE, toch aansporen om even stil te staan bij
uw eigen cyberveiligheid.  Via HRZKMO heeft VVLE een zeer
interessante webinar kunnen volgen en we delen graag de nuttige
tools met u om dit te testen.  Zeker doen!

Toch ook heel wat mooi nieuws: BOLE-VVLE heeft nu ook een
samenwerking met NSZ, waarbij u als lid van VVLE zich aan een
voordelig tarief kunt lid worden bij NSZ!  Verder in deze
nieuwsbrief kan je ook onze samenwerking met ie-net terugvinden,
waardoor we hun opleidingen kunnen volgen aan ledentarief. 

Wij wensen jullie alvast heel veel leesplezier met deze nieuwsbrief
en hopen jullie alvast in alle veiligheid 'live' snel terug te zien!

 
Groeten,
Tomas Vanden Bussche
Charlotte Verhaert
Voorzitters VVLE vzw



HRZ KMO cybersecurity tools
Als lid van HRZKMO kon VVLE op
25/02/2021 een interessante webinar
volgen rond cybersecurity tools. 
Maak gratis gebruik van de KMO
security scan en de Cyber Security
kit om snel te weten of uw bestanden
en uw computerinfrastructuur goed
beveiligd zijn!  Alle info kunt u hier
terugvinden.

Samenwerking NSZ - BOLE/VVLE
Goed nieuws!  Vanaf nu kunt u zich
voordelig aansluiten bij NSZ -
Neutraal syndicaat voor
zelfstandigen.  Het lidmaatschap bij
NSZ als lid van BOLE vzw -VVLE
bedraagt 100 euro ipv 180 euro. 
Ontdek de vele voordelen van NSZ
hier.  U krijgt eerstdaags een mail
hierover zodat u zich via een aparte
tool kunt registreren en betalen.

Filmpje webinar Bouwshift en btw-
tarief sloop en heropbouw
Deze webinar met meer dan 200
deelnemers was een succes! 
Meester Joris Geens en Henk
Desmet (GSJ-advocaten) hebben de
tijd genomen om reeds de vragen
die niet behandeld konden worden
tijdens de webinar te beantwoorden. 
U kunt het filmpje, presentaties en
antwoorden terugvinden in uw
Persoonlijk hoekje op onze site.

https://vvle.be/node/309
https://www.nsz.be/nl


Samenwerking VVLE - Ie-net
Ingenieursvereniging Ie-net
organiseert opleidingen die voor
onze beroepsgroep ook interessant
kunnen zijn.  We hebben een
samenwerking waarbij leden van
VVLE aan ledentarief kunnen
deelnemen aan de opleidingen bij Ie-
net. 
We zullen - net zoals bij de
beleidsfora - deze opleidingen
aankondigen zodat u zich tijdig kunt
inschrijven als lid van VVLE.

Nota beheer administratieve
grenzen
Het doel van deze nota is om
landmeters-experten te informeren
over het beheer van de
administratieve grenzen in het kader
van de aanvragen tot voorafgaande
identificatie.
Bekijk de volledig nota hier.

CadGIS
De Cadgisversie via myminfin-pro
laat toe om ook landmetersplannen
te raadplegen binnen de Cadgistool.
Hiervoor dient de layer
Landmetersplannen te worden
geactiveerd.  Opgelet: deze tool is
nog deels under construction, wat
maakt dat wellicht nog niet alles
werd ingebracht.

https://vvle.be/node/308
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