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Trefwoorden
Milieurecht, internationaal, Europees, federaal, gewestelijk

Situering
Bedoeling van deze cursus is een voor niet-juristen praktijkgerichte introductie te geven
tot het milieurecht van belang o.m. voor het uitoefenen van de functie van
milieucoördinator.

Inhoud
Theorie
1. Bronnen van het milieurecht - Bevoegdheidsverdeling inzake milieubeleid
1.1. Inleiding
1.2. De bronnen van het milieurecht
1.3. Bevoegdheidsverdeling en milieubeleid
1.3.1. Het internationaal en supranationaal niveau
1.3.2. Het federaal en regionaal niveau
1.3.3. Het intermediair en het lokaal niveau
2. Doelstellingen, beginselen en instrumenten van het milieubeleid
2.1. Overzicht van de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid
2.2. Overzicht van de instrumenten van het milieurecht
3. Overzicht van het Europees milieurecht
3.1. Inleiding
3.2. Beknopt overzicht bestaande voorschriften
4. Overzicht van de belangrijkste milieuwetgeving in België en in het Vlaamse Gewest
4.1. Algemene bepalingen inzake milieubeleid
4.2. De milieueffect- en veiligheidsrapportage
4.3. De omgevingsvergunning
4.4. De bestrijding van luchtverontreiniging en klimaatverandering
4.5. Waterbeheer
4.6. De bodemsanering en bodembescherming
Praktijkcolleges
1. Het opstellen van een aanvraag van een omgevingsvergunning
2. Verslaggeving aan de overheid (meldingsplicht, milieujaarverslag)
3. Het opstellen van rapporten in het kader van de bodemsanering
4. Afvalbeheer in de onderneming
5. Milieulaboratoria en analyses
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Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis is vereist.

Eindcompetenties
1
1
2
1
1
3
1

De studenten hebben een basisinzicht verworven in de huidige stand van het
milieurecht.
Ze hebben kennis van de bronnen die zij kunnen aanwenden om een meer
gedetailleerd inzicht te hebben in die onderdelen van het milieurecht die van belang
zijn voor de specifieke professionele context waarin zij terechtkomen.
Zij staan kritisch ten opzichte van die bronnen en kunnen het aangeboden materiaal
op waarde inschatten en vertalen naar de professionele context.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Leermateriaal
Syllabus en powerpoint presentaties worden in pdf ter beschikking gesteld via Minerva

Referenties
Prof. Dr. L. Lavrysen, Cursus Milieurecht, 595 p.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Op afspraak met prof of assistent

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Theorie: mondeling met schriftelijke voorbereiding

Eindscoreberekening
75 % periodegebonden
25% niet-periodegebonden

Faciliteiten voor werkstudenten
In onderlinge overeenstemming
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