Uitnodiging kantoorseminarie op vrijdag 27 april 2012:
Overheidsopdrachten – gemeenterecht - onteigening - milieurecht
GD&A Advocaten heeft het genoegen om U uit te nodigen op haar kantoorseminarie over een
aantal actuele thema’s in het kader van de reglementering overheidsopdrachten,
gemeentedecreet, onteigeningen en het milieurecht.
Volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
•
•
•
•
•

•

Enkele praktische gevolgen van het materialendecreet (B.S. 28.02.2012)
Overheidsopdrachtenwet 2006 en KB Plaatsing 2011: wat verandert er voor besturen en
ondernemers?
Actualia Onteigeningsrecht – naar een snellere en betere besluitvorming?
Vernieuwde samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente en OCMW ingevolge de
wijzigingen aan het Gemeentedecreet. Nieuwe opportuniteiten of een gemiste kans ?
De verhaalbaarheid van advocaatkosten in het kader van een administratieve aanvechting van
een vergunningsbeslissingen en het toenemende belang van de natuurtoets bij dergelijke
vergunningsbeslissingen
Overheidsopdrachten en groepsaankoop – verzoenbaar of niet?

SPREKERS
Gitte LAENEN
Advocaat-vennoot GD&A Advocaten
Praktijkassistent VUB

Tom SWERTS
Advocaat-vennoot GD&A Advocaten

Johan GEERTS
Advocaat GD&A Advocaten

Laurent VAN ROSSOM
Advocaat GD&A Advocaten

Stéphanie TAELEMANS
Advocaat GD&A Advocaten

Karin LIECKENS
Advocaat GD&A Advocaten

DOELGROEP
Besturen (Federale, regionale en lokale besturen en hun verzelfstandigde entiteiten …).
Dienstverleners van de besturen (studiebureaus, architecten, consultants, projectontwikkelaars …).
Bedrijven (Aannemers, ziekenhuizen, …)
DATUM
Vrijdag 27april 2012 (ontvangst vanaf 13.30u)

PROGRAMMA
•
•

•
•
•

•

•
•
•

14.0014.00-14.2
14.20
Mr. Tom SWERTS – “Enkele praktische gevolgen van het materialendecreet (B.S. 28.02.2012)”
14.2
14.20-14.4
14.40
Mr. Stéphanie TAELEMANS – “Overheidsopdrachtenwet 2006 en KB Plaatsing 2011: wat verandert er
voor besturen en ondernemers?”
14.4
14.40-15.0
15.00
Mr. Johan GEERTS – “Actualia Onteigeningsrecht – naar een snellere en betere besluitvorming?”
15.0
15.00-15.2
15.20
Koffiebreak
15.2
15.20-15.40
Mr. Laurent VAN ROSSOM – “Vernieuwde samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente en OCMW
ingevolge de wijzigingen aan het Gemeentedecreet. Nieuwe opportuniteiten of een gemiste kans ?”
15.4015.40-16.00
Mr. Karin LIECKENS – “De verhaalbaarheid van advocaatkosten in het kader van een administratieve
aanvechting van een vergunningsbeslissingen en het toenemende belang van de natuurtoets bij
dergelijke vergunningsbeslissingen”
16.0016.00-16.20
Mr. Gitte LAENEN – “Overheidsopdrachten en groepsaankoop – verzoenbaar of niet?”
16.20 – 18.20
Feestelijke receptie

LOCATIE
Link 21
Welvaartstraat 14-1 bus 13
B-2200 Herentals
Tel.: +32 (0)14 28 30 40
Fax: +32 (0)14 28 30 49
e-mail: link21@groepvaneyck.be
PRIJS
Voor bestaand cliënteel wordt dit kantoorseminarie door GD&A Advocaten gratis aangeboden.
Voor derden wordt een bijdrage gevraagd van 50 euro/persoon, te betalen op het
rekeningnummer 001-5031850-51 met vermelding van uw naam gevolgd door “betaling
seminarie 27 april 2012”.
INSCHRIJVEN
Vermits het aantal deelnemers beperkt is, verzoeken wij U vriendelijk om voorafgaand in te
schrijven door een e-mail te sturen naar gitte.laenen@gdena-advocaten.be met vermelding van
het aantal personen dat aanwezig zal zijn evenals zijn/haar functie en emailadres.
Wij hopen op uw talrijke aanwezigheid!
Voor meer info kan U contact opnemen met Mr. Gitte LAENEN op het nummer 015/40.49.40.
Kantoor te Mechelen
Antwerpsesteenweg 16-18
B-2800 MECHELEN
 +32 15 404940
 +32 15 276276
 info@gdena-advocaten.be
 www.gdena-advocaten.be

Kantoor te Brussel
Wolvengracht 38 (2e verd)
B-1000 BRUSSEL
 +32 15 404940
 +32 15 276276
 info@gdena-advocaten.be
 www.gdena-advocaten.be

