
Milieu-updates 2020

De ideale invulling van uw 30 uur verplichte bijscholing als milieucoördinator.

Milieu-update  

I & II: webinars 

Milieu-update III: 

live online



Milieu update I • webinar

Algemene Wettelijke context OMGEVING - 1,5 uur

Jaaroverzicht van de gewijzigde wetgeving op vlak van decreet Omgevingsvergunning, DABM, Vlarem II & III, 
Geluidsactieplannen, BBT-studies, Subsidieregelgeving, VLAREM-trein 2017, Luchtbeleidsplan Vlaanderen, 
Programmadecreet 2020, CLP-verordening & wetgeving in de pipe-line.
Spreker: Isabel Dauwe - milieucoördinator A en MER-deskundige lucht-water - BOVA ENVIRO+

Ruimtelijke planning en verweving met de omgevingsvergunning - 1,5 uur

Impact van de ruimtelijke ordening op de omgevingsvergunning aan de hand van praktische cases, met een 
focus op de invloed van het statuut ‘bos’ op de exploitatie.  Daarnaast wordt een vooruitblik gegeven op het 
Vlaams ruimtelijk beleid.
Spreker: Robbe Debergh - ruimtelijke planner - BOVA ENVIRO+

Lucht & geur - 1,5 uur

De laatste nieuwe trends en regelgeving rond de aspecten lucht/geur worden toegelicht door onze  
MER-deskundige lucht. KKomen onder meer aan bod: de Vlarem-trein 2019, de nieuwe BBT-studies en  
BBT-conclusies.
Spreker: Ann Top - MER-deskundige lucht-water - BOVA ENVIRO+

Water - 1,5 uur

Alle wijzigingen in het Waterwetboek, alsook de laatste nieuwe  
aanpassingen in de regelgeving op vlak van water, worden  
uitvoerig toegelicht door onze eigen MER-deskundige water. 
Spreker: Isabel Dauwe - MER-deskundige lucht-water -  
BOVA ENVIRO+



Milieu update II • webinar

Bodemwetgeving: overzicht van de meest recente evoluties - 1,5 uur

Overzicht van de meest recente bodemwetgeving aangevuld met enkele praktische cases rond calamiteiten van 
voornamelijk ondergrondse en bovengrondse tanks met gevaarlijke vloeistoffen.
Sprekers: Steven Vandendriessche - bodemsaneringsdeskundige - BOVA ENVIRO+ & Ans Loncke - 
verzekeringsexpert schadegevallen

Afval- en materialenbeleid - 1,5 uur

Toelichting van de Europese wetgeving inzake afvalstoffen- en materialenbeleid en de toepassing van deze 
wetgeving in de 3 gewesten van België.
Spreker: Ingrid Schotte - milieucoördinator A - BOVA ENVIRO+

Energie - 1,5 uur

Overzicht van het wetgevend kader binnen Vlaanderen: energieverbruik, steunmaatregelen, relevante 
wijzigingen t.o.v. vorig jaar & aandachtspunten voor de toekomst.
Spreker: Dirk Van den Broecke - externe deskundige energie - DVdb Consulting

Biodiversiteit - 3 uur

Het Natuurdecreet uitgelicht in theorie en praktijk. We staan even stil bij het geïntegreerd Natuurdecreet en 
gaan vervolgens dieper in op het soortgericht natuurbeleid om tenslotte te kijken naar de toepassing in de 
praktijk van de "Vergunning Tijdelijke Natuur" en de effecten van de natuur op en rond het bedrijf.
Sprekers: Tamara Braeckman & Klaas Dekeyser - beide deskundigen biodiversiteit - BOVA ENVIRO+



Milieu update III • live online 
Keuringen, voorjaarsadministratie en water (WEZER-arrest)

Keuringen

Tijdens deze uiteenzetting krijgt U een overzicht van alle verplichte keuringen voor uw exploitatie.
Sprekers: Zoë Pauwaert & Nathalie Van Hese - milieucoördinator A - BOVA ENVIRO+

Water

Welke gevolgen kent het WEZER-arrest voor U? In deze praktische uiteenzetting neemt onze MER-deskundige 
water U mee doorheen de recent ontwikkelde tool van VMM inzake de impact van lozingen op het waternet.
Sprekers: Isabel Dauwe - MER-deskundige lucht-water - BOVA ENVIRO+

Voorjaarsadministratie

Overzicht van de voorjaarsadministratie die moet opgemaakt en bijgehouden worden door de exploitant  
bij de uitbating van de ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) tegen 15/03 of 01/04.
Spreker: Carl Degraeve - milieucoördinator A - BOVA ENVIRO+

Donderdag  17 december 2020 13u30 - 16u30live online  



Milieu-updates
Elk webinar is doorspekt met enkele interessante 
polls zodat de aandacht zeker kan behouden 
blijven en uw kennis online direct getest wordt!

Tarieven
€ 100 per webinar van 1u30
€ 200 per webinar van 3u
€ 200 voor Milieu-update III live online
Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.

Bespaar tot 30% via de KMO-portefeuille.

Erkenningsnummer: DV.O109742

Vragen? Mail naar opleiding@bovaenviroplus.be
of bel 09 210 28 60.

Inschrijven kan via onze website:   
www.bovaenviroplus.be/nl/opleidingen

  www.linkedin.com/company/bovaenviroplus

De ideale invulling van uw 30 uur verplichte bijscholing als milieucoördinator.


