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Onderwijstalen
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Trefwoorden
bestuursrecht, administratief recht, ruimtelijk bestuursrecht, ruimtelijke ordeningsrecht,
milieurecht, natuurbeschermingsrecht, natuurbehoud, erfgoed, eigendom, ruimtelijke
ordening, stedenbouw, monumentenzorg, landschapszorg, archeologie, bosbeheer,
duurzame ontwikkeling, omgevingsrecht


Situering
Doelstelling is het uitdiepen van de kennis van een deel van het omgevingsrecht, met
name het recht inzake het (on)roerend erfgoed en het natuurbeschermingsrecht, alsook
inzicht bijbrengen over hun historiek en hun relatie met de diverse maatschappelijke
factoren. Dit opleidingsonderdeel is van belang voor die studenten die in de master hun
zwaartepunt willen leggen bij het publiekrecht en het milieurecht. Bovendien wordt in dit
opleidingsonderdeel beoogd bij te dragen tot een positieve houding ten opzichte van
het natuurbehoud en het streven naar een duurzame ontwikkeling.

Inhoud
In dit vak komt naast het Europees natuurbeschermingsrecht (met onder meer de
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn) vooral het natuurbeschermingsrecht en het recht
inzake het (on)roerend erfgoed in het Vlaamse Gewest aan bod, dat ook in historisch
en rechtsvergelijkend perspectief geplaatst wordt (o.m. Nederland, Duitsland en de
Verenigde Staten). Er wordt ingegaan op beleidsmatige zowel als juridisch-technische
aspecten. Er wordt een overzicht van het recht inzake natuur en landschap en (on)
roerend erfgoed geboden, o.m. aan de hand van de primaire bronnen (wetgeving en
rechtspraak). Het recht inzake onder meer volgende onderwerpen komt aan bod:
algemeen, gebiedsgericht en soortengericht natuurbehoud, monumenten, stads- en
dorpsgezichten, archeologisch erfgoed, cultureel erfgoed, landschapszorg, bosbeheer
en jacht. Daarbij is er speciale aandacht voor de relaties met de ruimtelijke ordening en
het overige milieurecht (in het bijzonder de ruimtelijke planning en de
vergunningverlening), de land- en bosbouw, de bescherming van het eigendomsrecht
en de internationale handel.

Begincompetenties
- Een uitgebreide basiskennis hebben van de grondslagen en structuren van het in
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België geldend recht
- De vaardigheden hebben om te kunnen werken met juridische teksten en bronnen en
deze naar waarde kunnen schatten, juridische informatie te kunnen opsporen en
wetenschappelijk verantwoord te kunnen verwerken, en eenvoudige toepassingen van
rechtsregels op specifieke gevallen kunnen maken
- De attitudes hebben van bereidheid tot een kritische en wetenschappelijke
ingesteldheid


Eindcompetenties
1
1
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Grondige wetenschappelijke kennis hebben van het (on)roerend erfgoedrecht en
natuurbeschermingsrecht in het Vlaamse Gewest, m.i.v. de Europese dimensie, zijn
historische achtergronden en de maatschappelijke factoren die erop inwerken.
Kennis hebben van de actuele discussies en van de nieuwe (beleids)instrumenten in
het vakgebied (in rechtsvergelijkend perspectief).
Bronnen van het vakgebied, ook in het Frans en Engels, opzoeken, interpreteren en
hanteren voor toepassingen en studie.
Oplossen van complexe casussen en daarover schriftelijk en mondeling
argumenteren.
Overtuigd zijn dat het natuurbehoud noodzakelijk is voor een duurzame ontwikkeling
Open staan voor een positieve rol van het recht en van de jurist daarin en voor
concepten uit andere rechtssystemen.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, excursie, hoorcollege, hoorcollege: response college
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De materie is complex zodat de leerstof wordt aangebracht d.m.v. hoorcolleges, waarin
de lesgever blijkt geeft van een kritische ingesteldheid en aandacht heeft voor de
wisselwerking tussen het recht en de maatschappelijke factoren, en de studenten
aanzet tot participatie, en werkcolleges. Met name worden aan de studenten
leesopdrachten (rechterlijke uitspraak, rechtsleer, ...) gegeven waarover in een aantal
voorafbepaalde colleges wordt ondervraagd en wordt gediscussieerd. Er wordt een
(gegidste) excursie naar een natuurgebied georganiseerd waarin de studenten ervaren
hoe het natuurbeleid op het terrein gestalte krijgt, en welke knelpunten daarbij een rol
spelen.

Leermateriaal
G. VAN HOORICK, Reader Grondige studie: omgevingsrecht, jaarlijks, kosteloos via
website.
De slides die in de lessen worden gebruikt zijn zeer uitgewerkt en bevatten naast tekst
ook zeer veel visueel materiaal.

Referenties
- G. VAN HOORICK, Juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg,
Antwerpen, Intersentia, 2000
- H. SCHOUKENS, K. DE ROO en P. DE SMEDT, Handboek natuurbehoudsrecht,
Mechelen, Kluwer, 2011
- L. VANDENHENDE e.a., Zakboekje onroerend erfgoed, Mechelen, Wolters Kluwer,
jaarlijks

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
1. ter beschikking stellen van voorbeelden van examenvragen
2. beantwoorden van de vragen van de studenten, met inbegrip van
afstandsbegeleiding via e-mail


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
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Openboekexamen, participatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
•
•
•
•

50% periodegebonden evaluatie: mondeling examen
50 % Niet-periodegeboden evaluatie (10/20): schriftelijke ondervraging over 3
leesopdrachten (rechterlijke uitspraak, rechtsleer, ...) (open boek) (op 9/20) +
aanwezigheid op excursie (1/20).

Eindscoreberekening
Zie bij details evaluatievormen.
Studenten die niet aan alle evaluaties deelnemen kunnen maximaal 7/20 behalen voor
dit opleidingsonderdeel.

Faciliteiten voor werkstudenten
Schriftelijke tests (9/20) mogen worden vervangen door een juridisch schrijven i.v.m.
een door de lesgever opgegeven rechterlijke uitspraak.
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