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Woordje van 
de voorzitters

Beste leden, 
Beste landmeters-experten, 

Op de vooravond van het nieuwe jaar gaan we niet in een
jaaroverzicht vervallen.  2021 was, net als 2020, immers
geen gemakkelijk jaar, toch zijn we erin geslaagd om
maximaal in te zetten op webinars zodat uw uren
permanente vorming konden behaald worden. 

Ook voor 2022 zullen we werken met een mix van webinars
en 'coronaproof' opleidingen zodat we terug heel wat
opleidingen kunnen voorzien voor onze leden.  

Het doet ons plezier dat heel wat leden hun lidmaatschap
reeds hernieuwden voor 2022 en dat het enthousiasme ook
bij jullie er nog steeds is, onze workshops bomen en
struiken herkennen zitten bijna vol - op enkele plaatsjes na -
wees dus snel mocht u zich nog wensen in te schrijven.  Lukt
dit niet meer?  Dan kunt u zich nog inschrijven voor de
workshop zomerkenmerken binnenkort. 
Ook een webinar rond het vastgoedinformatieplatform ligt
op de plank in de loop van februari 2022. 

Het ganse bestuur van VVLE heeft alvast veel goesting om
zich terug maximaal in te zetten in 2022 voor elke
landmeter-expert! 

We wensen u en uw gezin heel fijne eindejaarsfeesten en
wensen u een gezond, vreugdevol, succesvol & zorgeloos
2022 toe. 
 
Vele groeten,
Tomas Vanden Bussche 
Charlotte Verhaert
Voorzitters VVLE vzw



Nog niet geregistreerd als lid voor
2022? 
Uw lidmaatschap registreren kan in
enkele seconden door aan te melden
op de site van VVLE en klikken op
lid worden van VVLE. 
Voor onze werking rekenen we
uiteraard heel graag terug op de
steun van u, als lid!

Vastgoedinformatieplatform 
VVLE organiseert binnenkort een
webinar rond het
vastgoedinformatieplatform. Dit
platform wordt één digitaal portaal
voor de aanvraag, verzameling en
aflevering van vastgoedinformatie in
het kader van een verkoop of
langdurige verhuur.  Lees meer
hierover via deze link.

9 november 2021- een historisch
akkoord! 
Op die datum nodigde Minister
Clarinval, de 4 door HRZKMO
erkende beroepsverenigingen uit om
een historisch akkoord te
ondertekenen.  Het akkoord betekent
niet dat alles geregeld is.  Er zijn nog
vragen over erkenning van
beroepservaring, bevoegdheden van
de stagecommissie evenals de
GDPR en onze toegang tot
overheidsgegevens. Toch is dit een
belangrijke stap in de goede richting!

http://www.vvle.be/
https://vvle.be/node/357


Eindrapport evaluatie
omgevingsvergunningendecreet 
Het eindrapport van de evaluatie van de

werking van het

Omgevingsvergunningendecreet werd op

26 november 2021 meegedeeld aan de

Vlaamse Regering.  Hier kunt u het

rapport en de benchmarkstudie op vlak

van doorlooptijden terugvinden. 
 

Webinar - Die Keure 
VVLE heeft zijn medewerking geboden

voor het boek "Statuut en deontologie van

de gerechtsdeskundige".  Dit boek wordt

op dinsdag 8 februari 2022 om 9 uur

officieel voorgesteld in het bijzijn van

Minister van Justitie Vincent Van

Quickenborne, die tevens het voorwoord

heeft geschreven.  Meer info en

mogelijkheid tot inschrijven kunt u hier

terugvinden.
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