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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Ruimtelijke ordening, stedenbouw, stedenbouwkundige vergunningen,
verkavelingsvergunningen, administratief recht

Situering
Inzicht verschaffen in de vigerende juridische regeling (wettelijke, jurisprudentiële)
omtrent de ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Inhoud
Na een inleiding omtrent de algemene doelstellingen van ruimtelijke ordening wordt
een kort overzicht gegeven van de historische evolutie van de stedenbouwwetgeving
en van het politiek-constitutioneel kader waarin de stedenbouwwetgeving zich
ontwikkelt. Vervolgens wordt het systeem van de verschillende ruimtelijke plannen
(plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en structuurplannen) uitgelegd.
In een derde deel wordt uitgelegd welke instrumenten de overheid ter beschikking
staan voor de uitvoering van ruimtelijke planning (onteigening, ruilverkaveling, bouwen verkavelingsverordeningen). In een vierde deel wordt ingegaan op de realisatie van
ruimtelijke plannen via het particulier initiatief (stedenbouwkundige en
verkavelingsvergunningen). In de verdere delen volgt een overzicht van de regeling van
de beroepsprocedures, de planschade, de sanctieregeling en een kort overzicht van
aanverwante regelingen (monumentenzorg, milieureglementering, economische
expansie, e.d.m.).

Begincompetenties
Kennis van basisstructuur van het recht.

Eindcompetenties
Grondige theoretische en praktische kennis van de reglementering en de wijze waarop
deze wordt toegepast en dient te worden toegepast.

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
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Leermateriaal
Outprints van de wetgeving en syllabus in boekvorm, ter beschikking gesteld.
Geraamde totaalprijs: 50 EUR

Referenties
/

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve hoorcolleges en specifieke voorbereidende sessie op het schriftelijk
examengedeelte.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, openboekexamen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, openboekexamen, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Gebruik van de wetteksten is toegelaten.

Eindscoreberekening
Periodegeboden examen: 100%
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