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- Ter plaatse gebeurt de inschrijving via registra  e met eID seminar 
mogen wij u daarom vragen uw ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART 
mee te brengen.  De a  esten van betalingen en van permanente 
vorming kunnen vanaf 30/11/2015 worden opgehaald via: www.
eidseminar.be

- Het annuleren van uw inschrijving is niet mogelijk, maar u kan een 
vervanger aanwijzen door een bericht te sturen aan de organisa  e via 
mail (kcle.crge@skynet.be) met de naam van uw vervanger.

- Bij uw inschrijving is alles inbegrepen (+speciaal nummer 
Najaarsforum NKKCLE - GEORAMA – edi  e december 2015 die u per 
post zal worden overgemaakt).

Voortgeze  e opleiding 
voor de landmeter-expert :

 8 uren met a  est 
Inschrijving:  vóór 10 november 2015. 

per e-mail : kcle.crge@skynet.be
per fax :  02 644.94.69

KCLE LEDEN :    135 EUR
KCLE NIET LEDEN :     205 EUR

LET OP : Het aantal inschrijvingen is beperkt en slechts 
geldig na betaling van het juiste bedrag op rekening  

BE19 0352 5032 5012 - BIC GEBABEBB  van KCLE, met 
vermelding van naam, voornaam + Forum 2015.

WIE DEELNEEMT AAN HET 
NAJAARSFORUM 

KAN DEELNEMEN AAN ONZE 
GROEPSAANKOOP!

voor alle info : 
zie bijgaande bestellingsbon of 

via www.NKKCLE.be

Prak  sche info:

Donderdag 19 november 2015 
van 9u00 tot 18u30

De Mon  l NV
Moortelstraat 8 - 1790 Affl  igem 02/583.00.70

Inschrijving vóór 10 november 2015

via de website: www.nkkcle.be

of
per mail : kcle.crge@skynet.be (enkel inschrijving forum 

– voorinschrijving workshops via www.nkkcle.be)

per fax: 02/644.94.69 (enkel inschrijving forum – 
voorinschrijving workshops via www.nkkcle.be)

Meer info:

KCLE – CRGE (NKKCLE)
Chaussée de Bruxelles 323A – bus 11
1410    WATERLOO 
Tel & fax: 02/644.94.69
e-mail kcle.crge@skynet.be
website: www.nkkcle.be
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Programma 

8 u 30 Onthaal, inschrijving, a  len bestellingen groepsaankoop

9 u 15 Verwelkoming en inleiding
Door : Wouter De Maegt, Voorzi  er van de Nederlandstalige  Kamer van de KCLE 

9 u 30 de Federale Raad van Landmeters-experten : een jonge raad, klaar om te groeien !
Door : Meester Rudi Lecoutre, advocaat voorzi  er Federale Raad Landmeters-experten

10 u 00 Koffi  epauze en informa  ef standenbezoek 

10 u 30 De beleidscel Privacy toegelicht
Door :  Bart Tommelein Staatssecretaris

10u 45 Privacygevoelige informa  everwerking door landmeters-experten
Door :  Willem Debeuckelaere, voorzi  er van de Commissie voor 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

11 u 15 Waardebepalingen van OG in een Europees kader

11 u 45 De Tijden van verandering, ook voor het vrij beroep
Door : Jan Sap, Secretaris-Generaal van de Federa  e voor Vrije Beroepen

12 u 00 Federa  e Vrije Beroepen: Een nieuw samenwerkingsakkoord: de NKKCLE doet mee!
Door : Jan Sap, Secretaris-Generaal van de Federa  e voor Vrije Beroepen

12 u 15 Lunch en informa  ef standenbezoek
Vanaf 14u krijgt u de gelegenheid om deel te nemen aan onze ruime keuze van prak  jkgerichte workshops voor landmeters-

experten.U krijgt de kans om aan 2 verschillende workshops deel te nemen.
Voorinschrijvingen voor deze workshops gebeuren via de website: www.nkkcle.be

Dit jaar verzorgen volgende sponsors een workshop:
Couderé bvba, Leica, Pythagoras, Repro, Topconsokkia 

Aangevuld met volgende aanbod aan boeiende workshops o.m. door diverse externe experten:
Kadastrale perequa  e - BA verzekering – AGIV en GRB – Privacywetgeving – VLABEL samenwerking met landmeters-experten – 

Waardevermindering van OG bij verontreiniging – Associëren – Plaatsbezoek – PRECAD – Muurovername 

Meer gedetailleerde info op de websites : www.nkkcle.be

14 u 00 Workshop  - serie 1

15 u 15 Koffi  epauze en informa  ef 
standenbezoek

15 u 45 Workshop - serie 2

17 u 00 Slotwoord 
door Albert-Jean Vanderlinden
Na  onaal Voorzi  er KCLE

vanaf 
17u15

verzorgde recep  e met live muzikale 
omlijs  ng, uitschrijving, a  alen 
bestellingen groepsaankoop


