ACTUALIA
ENERGIERECHT
& -BELEID
Dinsdag 6 maart 2012 - Hasselt
Neem nu een abonnement op MER 2012 en geniet een voordeelaanbod!

INHOUD
Zowel het Vlaamse als het Belgische energierecht en –beleid blijft volop onderhevig aan tal van
wijzigingen en vernieuwingen. De bedoeling van deze studienamiddag is om in te gaan op de
belangrijkste recente ontwikkelingen in het energierecht en –beleid. Op Vlaams niveau gaat
het onder meer over de nieuwe handhaving van het energierecht en over het pas opgerichte
Vlaamse Energiebedrijf. Ook wordt ingegaan op de vele moeilijkheden op het vlak van energie en
ruimtelijke ordening (energie-infrastructuur, inplanting windmolens,…). Op Belgisch niveau komen
onder meer de recente ontwikkelingen inzake energiefiscaliteit aan bod. Naast vier presentaties
is er ook een uitgebreid paneldebat voorzien. Tijdens het paneldebat kunnen/zullen ook andere
thema’s besproken worden zoals het energiebeleid in het nieuwe federale regeerakkoord, de
nucleaire taks, de tarieven, de openbaarheid van het FANC, de wisselwerking tussen de CREG/
VREG en het parlement en de regering,…

DOELPUBLIEK
We richten ons met deze namiddag tot iedereen die op de hoogte wil zijn én blijven van de laatste updates inzake energierecht en –beleid (beleidsmakers, advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, milieucoördinatoren milieuambtenaren, toezichthouders, ...).
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PROGRAMMA
13u.30 - 14u.00
14u.00 - 14u.15
			
14u.15 -14u.40
			
14u.40 -15u.15
			
			
15u.15 -15u.45
15u.45-16u.10
			
			
16u.10 -16u.35
			
16u.35 -17u.15
			
			

Ontvangst van de deelnemers
Verwelkoming door de voorzitter, Prof. dr. Bernard Vanheusden, 		
Docent UHasselt, Gastdocent HUBrussel, Advocaat Monard-D’Hulst
Vlaamse energiehandhaving. Ver van weggeweest, maar verre van af.
Door Jeroen De Coninck, Advocaat Baker & Mc Kenzie
De vele taken van het Vlaams Energiebedrijf: beschouwingen bij de
oprichtingsfase
Door Wouter Vandorpe, Advocaat Lydian
Netwerkmoment met koffie/thee
Recente ontwikkelingen inzake energie en ruimtelijke ordening
Door Sammy De Ridder, Assistent UHasselt Onderzoeker Centrum voor
Overheid en Recht
Recente ontwikkelingen inzake energiefiscaliteit
Door Toon Sas, Advocaat Monard-D’Hulst
Paneldebat met de sprekers en de Heer Kristof Calvo (Volksvertegenwoordiger
voor Groen) en de Heer Aart Geens (Raadgever Energie kabinet federaal minister
Melchior Wathelet).

			

Conclusies door de voorzitter

PRAKTISCHE INFORMATIE
HASSELT
Dinsdag 6 maart 2012 VAN 14u.00 TOT 17u.30
Onthaal vanaf 13u.30
Universiteit Hasselt
Aula H3
Agoralaan Gebouw D, 3590 Diepenbeek
Een plannetje wordt meegestuurd samen met de bevestiging.
INSCHRIJVING
Het inschrijvingsgeld bedraagt 200 EUR (excl. 21 % btw). In dit bedrag zijn begrepen: de deelname aan de studienamiddag, het MER-nummer waarin de teksten van de twee eerste presentaties
zijn opgenomen (uitgegeven bij die Keure), de documentatie en de catering.
Bestaande MER-abonnees krijgen 15 EUR korting. Nieuwe abonnees op MER jaargang 2012
genieten ook van de voordeelprijs van 180 EUR en krijgen jaargang 2011 er gratis bovenop.
Inschrijven kan ENKEL via een elektronisch invulformulier op www.studipolis.be
en dit tot 1 maart 2012. De betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt na ontvangst van de factuur. Betalen kan ook via KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O106345)
(zie meer informatie op www.studipolis.be). Het is ONMOGELIJK om uw deelname te annuleren,
wel kan te allen tijde een vervanger aangewezen worden.
ACCREDITATIE
Erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 3 juridische punten.
De tenlasteneming door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd aangevraagd.
Andere aanwezigheidsattesten (bv. voor milieucoördinatoren) kunnen op eenvoudig verzoek verkregen worden.
INLICHTINGEN
Voor meer informatie kan u terecht bij Bieke Depraetere van Studipolis:
bieke.depraetere@diekeure.be of telefonisch op 050/47.12.75 (van 9u.00 - 12u.00).
STUDIPOLIS
STUDIPOLIS is de naam voor het opleidingscentrum van die Keure dat een brede waaier van
vormingsactiviteiten aanbiedt. Vorming met kwaliteit is onze prioriteit! www.studipolis.be
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