
Beste Landmeters-Experten, 

In naam van VVLE heet ik, jullie allemaal welkom op onze zomerdrink op deze 

fantastische locatie hier in Gent, het doet ons plezier dat we voor dit informeel 

moment met meer dan 100 leden hier aanwezig zijn.  We hadden dit eerst 

vorige week gepland zoals jullie wel weten, maar er ging hier waarschijnlijk 

slechts 5 man en een paardenkop zitten, bedankt dus aan de leden die deze 

voetbalanalfabeet hierop attent gemaakt hebben… VVLE voelt met u mee, en 

dus ben ik blij dat we nu allemaal die duivelgekte hebben kunnen meemaken 

én hier ook aanwezig kunnen zijn.  Ik dank ook graag de Gaston dat we zo 

flexibel konden switchen van datum. 

Om in het in voetbaltermen te zeggen, dit is de aftrap van een eerste informele 

drink (toch in W-O-Vlaanderen) want in Herenthout bestond dit informeel 

treffen al, weet dat we vanaf nu jaarlijks streven naar 2 interessante 

opleidingen in het voorjaar in Beernem en Geel gevolgd door een informeel 

moment op een heel toffe locatie, zoals hier in de Gaston, om de zomer in te 

gaan.  Daarom legt VVLE bij vanuit onze kas om jullie te bedanken voor het 

lidmaatschap én steun aan onze vereniging.  We zijn ervan overtuigd dat 

wanneer gelijkgestemden elkaar ontmoeten in een informele sfeer dit zeker 

een positieve bijdrage betekent in het dagdagelijkse werk.  Elkaar ontmoeten is 

ook één van onze pijlers naast de opleidingen en het lobbywerk dat wij 

verrichten. 

We organiseerden dit voorjaar succesvolle opleidingen waarbij steeds meer 

dan de helft van onze leden aanwezig was, en als je weet dat we momenteel 

meer dan 430 reeds betaalde leden tellen, en de bijdrages zijn helaas – of – 

gelukkig nog niet allemaal binnen van iedereen, dan kunnen we niet anders 

dan zeggen dat VVLE een zeer actieve én dynamische vereniging is.   

VVLE gaat vooruit, sinds ons colloquium in het Vlaams Parlement vorig jaar, 

kenden we een groei in leden van 10% en we wensen tegen eind dit jaar naar 

450 leden te gaan, wat zou moeten lukken.  Hoe meer zielen, hoe meer vreugd 

en vooral hoe meer slagkracht.  We doen natuurlijk ook naar jullie een warme 

oproep om jullie collega landmeters-experten die nog geen lid zijn, warm te 

maken om zich aan te sluiten bij VVLE want we werken hard om vooruit te gaan 

en hebben de steun nodig van elke landmeter-expert. 

Er bewoog VEEL dit jaar, naast onze opleidingen, vernieuwden we ons logo, 

zorgden we voor een nieuwe website,  een nieuw en verfrissend mailsysteem 



en werkten we hard op ons ledenbeheer.  

Ook op vlak van lobbywerk zaten we niet stil, de procedure bij het 

Grondwettelijk Hof loopt tegen het Vlabel-decreet, voor wie nog niet mee is, 

dit is het zogenoemde schattingsdecreet, waarbij de deur zou opengezet 

worden naar iedereen die schattingen wenst te doen, welk diploma of 

competentie dan ook.  Onze huisadvocaat, meester Vande Casteele,  heeft een 

beroep opgemaakt tegen het schattingsdecreet om aan te tonen dat 

onpartijdige Vlabel schattingen enkel kunnen volbracht worden door een 

landmeter-expert en deze procedure loopt. 

Daarnaast hebben we meester Joris Geens aangesproken, die voor VVLE deze 

week een verzoekschrift heeft ingediend tot vernietiging van het decreet omtrent 

verkavelingsvergunningsplicht waarbij men niet langer vrijwillig een 

verkavelingsvergunning kan vragen voor het verdelen van een grond waarbij 

slechts 1 onbebouwde kavel ontstaat.  Ook hier is de procedure gestart en 

delen we het nieuws mee van zodra we dit hebben. 

Ook luistert VVLE naar de noden van de landmeters-experten.  Wij hadden 

jullie in een eerdere communicatie en ook na de opleiding GDPR, dat is de 

regelgeving omtrent privacy, een sjabloon beloofd op maat van de landmeter-

expert, dat komt er ook aan.  Momenteel is dit in ontwikkeling en we werken 

hiervoor samen met Kurt Callewaert, die onze spreker was op de opleiding en 

consultant is bij Vandelanotte en Howest.  Meer nieuws volgt maar we hopen 

dit binnenkort te kunnen rondsturen, dit wordt ontwikkeld exclusief voor onze 

leden, voor jullie, hiervoor hoef je ook niet extra te betalen en is terug een fijn 

voordeel van het lidmaatschap bij VVLE. 

Dit is in een notedop waar VVLE nu staat.  Dit kan uiteraard niet zonder een 

levendig bestuur en daarom danken we nog even zowel voorzitter Paul 

Verhaert als co-voorzitter Marc Minne, die er dagelijks staan voor onze leden 

voor alle mogelijke vragen.  Uiteraard ook van ons ganse bestuur met dames 

eerst, Nele Vanhoutte, Marianne Verhaert, Kristien De Rouck, & Veerle 

Wouters en dan komen de mannen: Frederic Mortier, Danny Nys, Kris Taelman, 

Tomas Vanden Bussche, Patrick Peeters, Johan de Volder, Koen Grosemans, 

Jeroen Saelens en Steven Van den Brande.  

Het voorzitterschap van Paul en Marc loopt op zijn eind, in februari dragen zij 

de fakkel over naar nieuwe voorzitters voor VVLE, we zullen nog een algemene 

oproep lanceren maar we geven alvast mee dat wie zich geroepen voelt, zich 

hiervoor zeker mag opgeven.  We zoeken voornamelijk iemand die graag bezig 



is met lobbywerk en netwerk, de dagdagelijkse zaken zitten immers bij mij dus 

het is zeker geen fulltime job maar het vergt wel een zekere inzet waarbij je 

steeds kan rekenen op de steun van het ganse bestuur.  Uw kandidatuur mag 

naar info@vvle.be, ik kijk ernaar uit om overspoeld te worden met 

kandidaturen. 

Intussen werd door ons bestuur reeds hard gewerkt aan het najaar en we zijn 

blij om volgende data reeds door te geven, pin deze dan ook vast in jullie 

agenda: 

Dinsdag 9 oktober, dan organiseren we in Beernem een opleiding rond 

onteigeningsvergoedingen in de praktijk, want in de praktijk wordt heel 

regelmatig vastgesteld dat er nogal wat misverstanden of verwarring bestaat 

omtrent de verschillende vergoedingen waarop een onteigende recht heeft of 

kan hebben. Michel De Trogh, lid bij VVLE,  heeft zelf een loopbaan als 

landmeter-schatter en heeft een zeer uitgebreide ervaring in deze materie.  

Michel zal ons dan tijdens deze opleiding dan ook heel wat praktische tips 

kunnen meegeven.  Dinsdag 9 oktober dus in Beernem, In Geel is deze 

opleiding op 18 oktober gepland. 

Ook maandag 10 december wordt een belangrijke datum in jullie agenda, dan 

organiseren we terug ons jaarlijks colloquium.  We maken er terug een heel 

mooi event van en de locatie dit jaar is uitzonderlijk te noemen, we zijn 

namelijk te gast in de heel mooie Antwerpse yachtclub met een prachtig zicht 

op de Skyline van Antwerpen.  Dat wordt terug een boeiende namiddag 

gevolgd door een fijne receptie waar we elkaar terug kunnen treffen. 

Uitnodigingen hiervoor volgen nog, zich inschrijven kan vanaf volgende week, 

na de zomerdrink in Herenthout.  Wees er snel bij want voor het Colloquium 

hebben we slechts 220 plaatsen beschikbaar! 

Vooraleer ik jullie laat verder genieten van het prachtig uitzicht hier (het is het 

jaar van de skylines) geef ik nog graag heel kort het woord aan Geraldine 

Jacobs van Prevoca die nog even de kans neemt om nu de groepsverzekering 

gewaarborgd inkomen toe te lichten die VVLE onder groepspolis aanbiedt aan 

haar leden. Niet onbelangrijk want het beslissen dient nu te gebeuren want we 

zijn eind juni, dus graag nog even een paar minuten van jullie aandacht.  Ik zou 

zeggen, geniet daarna van de hapjes en drankjes, VVLE wenst u een heel mooie 

zomer toe. 
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