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Deze nieuwsbrief heeft nogal wat te melden - de discussies en de beslissingen van twee
vergaderingen van de raad van bestuur - allereerst een belangrijke bestuursvergadering over vele
kwesties, die plaatsvond in Boekarest, Roemenië op 25 en 26 augustus en daarna een minder brede
vergadering een uitgebreide bestuursvergadering in Potsdam, Duitsland op 27 september, die
voornamelijk de voorbereidingen voor de najaarsvergadering van de volgende dagen behandelde, en
natuurlijk de zaken die in de Algemene Vergadering zelf werden behandeld. Twee andere zaken
zullen worden behandeld - aandachtspunten van de INTERGEO-conferentie, met name het CLGE-
seminar dat als onderdeel van INTERGEO heeft plaatsgevonden, en een paar woorden over de
Common Vision-conferentie, die op 5 en 6 oktober in Wenen plaatsvond, hoewel niet een puur
CLGE-conferentie, met presentaties van twee leden van de raad van bestuur van CLGE. Wat volgt zal
niet komen als chronologische rapporten, die een beetje saai zijn, maar in plaats daarvan zullen
flitsen tussen onderwerpen die zich bij deze evenementen aandienden, zoals passend lijkt.

Opgemerkt moet worden dat de nieuwsbrief een
stukje journalistiek is. Het is geen officiële
verklaring, goedgekeurd door de directie. Als
zodanig zal het vrijwel zeker onderhevig zijn aan
redactionele vooringenomenheid. De uitgever doet
er alles aan om de feitelijke nauwkeurigheid te
waarborgen. Adviezen, indien geuit, zijn te goeder
trouw en geen verantwoordelijkheid aanvaard voor
dergelijke meningen. De rechten op weerwoord en
wederwoord zijn voor iedereen toegankelijk. Een
levendige "Letters to the Editor" kolom, in
toekomstige edities zou zeer welkom zijn.
Democratie gedijt van discussie!
Muiris de Buitléir
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Financiën

Gelukkig hebben de financiën van CLGE een goede
reputatie. Dit wil echter niet zeggen dat alles aan de
horizon rooskleurig is. Er is een tekort op de lopende
rekening, maar dit tekort kan worden gecompenseerd
door geld over te hevelen van verschillende reserves.
Deze situatie zou gedurende een aanzienlijk aantal jaren
kunnen worden gehandhaafd, maar een dergelijke
aanpak zou slecht financieel beheer zijn. Uiteindelijk
zouden de reserves opraken. Een deel van het probleem
ligt in het feit dat een goed deel van onze financiering
afhankelijk is van sponsoring, die van voorbijgaande aard
is. Bestaande sponsors gaan weg en er moeten
voortdurend nieuwe sponsors worden gezocht. Het
College van Bestuur zal dit onderwerp met spoed
onderzoeken. Het model voor het berekenen van de
vergoedingen van de aangesloten verenigingen kan ook
een bijdrage leveren aan het probleem en dit zal in een
afzonderlijke paragraaf worden bekeken.

Bijdragen van
de leden

Abonnementen van leden zijn voor CLGE altijd een moeilijke
kwestie geweest. Hoe bereken je een vergoeding die eerlijk
en rechtvaardig is voor iedereen? De huidige methode,
gebaseerd op het bbp, heeft de verdienste dat hij wordt
berekend in verhouding tot onafhankelijke statistieken,
maar het heeft grote tekortkomingen. Luxemburg,
bijvoorbeeld, is een welvarend land met een zeer hoog BBP,
maar slechts een zeer klein aantal landmeters. De CLGE-
vergoeding wordt niet door de staat betaald, maar door de
organisatie van landmeters - probleem! Het basistarief voor
het aantal actieve geodetische inspecteurs is eerlijker, maar
het krijgen van een definitief en betrouwbaar aantal kan
problematisch zijn en in de armere landen betekenen
grotere aantallen misschien geen rijkere verenigingen. Een
synthese van beide methoden zou betere resultaten
kunnen opleveren. Het onderwerp is ter sprake gekomen in
de directie, omdat dit gevolgen heeft voor onze begroting
en financiën.

Terloops kan worden opgemerkt dat een klein aantal leden
openstaande kosten heeft en we zouden hen aanmoedigen
om contact op te nemen met onze penningmeester. Een
goede budgettering is afhankelijk van de betrouwbare
betaling van het verwachte inkomen aan het werk.
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Om deze sectie over geldzaken te sluiten, zijn een paar
woorden over budgettering wellicht niet misplaatst.
Het is algemene wijsheid dat routine-uitgaven moeten
worden gedekt door routine-inkomen en dat speciale
projecten moeten worden gedekt door speciale
financiering. De dagelijkse leiding van CLGE moet
worden gefinancierd uit de honoraria van de leden en
de hoogte van de vergoedingen, of uitgaven, of beide,
moeten worden aangepast om een sluitend budget te
bereiken. Een aantal afgevaardigden op de AV stelde
vragen over de duidelijkheid van de rekeningen en
vroeg om meer detaillering en specificatie, zodat er
een duidelijk beeld zou zijn van de manier waarop geld
wordt gebudgetteerd en besteed. De kosten rond het
gebruik van het Huis van de Europese Landmeter in
Brussel vormden een bijzonder aandachtspunt.

Budgetten en
budgettering

Roemeense
landmeters

De directievergadering in Boekarest had een dubbel
doel. Afgezien van het omgaan met CLGE-zaken bood
het ook de gelegenheid om onze Roemeense collega's
te ondersteunen in besprekingen met het kadaster van
de staat met betrekking tot wetswijziging. Leden van de
raad van bestuur van CLGE hebben samen met leden
van de Roemeense landmeetkundige vereniging een
ontmoeting gehad met sleutelfiguren van het kadaster
en nuttige en hopelijk vruchtbare discussies. We
wensen onze Roemeense collega's veel succes en we
hopen dat de zaken voor hen bevredigend zullen
verlopen in hun voortdurende onderhandelingen.

Komende
evenementen

De volgende Algemene Vergadering van de CLGE zal
worden gehouden in het 5-sterrenhotel Emerald in
Pristina, Kosovo op 20 april 2018. Onze Kosovaarse
collega's willen ook een seminar organiseren op 19
april.

Voor fans van INTERGEO vindt deze grote conferentie
plaats in 2018 in Frankfurt am Main, Stuttgart in 2019
en opnieuw in Berlijn in 2020.

De viering van Surveyor of the Year en de Global
Surveyor's Day vinden plaats op 21 maart 2018.
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Oekraïense
Landmeters
komen bij CLGE

CLGE heeft met veel genoegen Oekraïne als lid verwelkomd.
Op de Algemene Vergadering van dit jaar in Potsdam werd de
Oekraïense aanvraag, die werd goedgekeurd door de directie,
ter stemming voorgelegd aan de Algemene Vergadering en
het lidmaatschap van Oekraïne werd unaniem goedgekeurd.

CLGE kijkt met spanning uit naar de deelname van Oekraïne
aan zijn zaken. We wensen de Oekraïense afgevaardigden en
hun vereniging veel succes bij de ontwikkeling van het
geodetische landmeetkundige beroep in hun eigen land.

CLGE wil onze nieuwe leden graag ondersteunen bij het
opzetten van een nationale verbindingsgroep.

Update van het rapport van 2008 over
kadastrale landmeteractiviteiten.

Een workshop werd gehouden in de GA van Potsdam, onder
het voorzitterschap van Vladimir Tikhonov, om de mening
van de leden te krijgen over het bijwerken van de 'Europese
vereisten voor kadastrale landmeters-activiteiten'. Er is veel
nuttige feedback ontvangen, waarvoor we de deelnemers
hebben bedankt. Suggesties varieerden van een compleet
herontwerp van de vragenlijst om een meer gefocust en
realistischer rapport te verkrijgen, om eenvoudigweg het
formaat  en  de  vragen  van  de  originele  vragenlijst  te
behouden, maar het up-to-date te maken met betrekking
tot nieuw lid die sinds 2008 lid zijn, of wijzigingen in de
omstandigheden van die leden die hebben deelgenomen
aan de oorspronkelijke enquête.
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Een tweede workshop werd gehouden in de GA, met
Duncan Moss als voorzitter, om de problemen van
ILMS (International Land Measurement Standard) te
bespreken. Driekwart van het land van de wereld is
in situaties die vergelijkbaar zijn met de foto links,
niet geregistreerd en er bestaat geen eigendoms- of
eigendomszekerheid. De workshopdiscussies
draaiden  vooral  rond  het  concept  van  "fit  for
purpose", waarbij keuzes werden gezien als zijnde
tussen groepsgerichte 'general boundaries'-
systemen en meer formele fixed boundary
kadasters. De zorg is dat landmeters eerder gezien
worden als storend, dan als nuttig voor het proces.

ILMS
Workshop



Bedreigingen voor
het landmeetkundig
Beroep

Het laatste item in deze nieuwsbrief combineert materiaal van
een aantal presentaties op INTERGEO en de Common Vision
Conference op het hoofdkantoor van BEV in Wenen op 5 en 6
oktober. Steven Cairns van Leica presenteerde in een CLGE-
workshop een paper over 'De veranderende rol van de landmeter
in Europa', waarin veel potentiële bedreigingen werden
geschetst, maar kwam er vast op neer dat technologie eerder
een kans dan een bedreiging is. Martin Salzmann introduceerde
de concepten van de doe-het-zelfmeter, bankier en notaris. Het
idee van een makelaar in onroerend goed of een advocaat die de
in kaart gebrachte grenzen voor de verdeling van grondpercelen
uiteenzet, gaf wat gefronste wenkbrauwen onder inspecteurs die
opereerden waar openbaar aangestelde en gereguleerde liberale
inspecteurs de norm zijn, maar helaas is het een situatie die maar
al te bekend is voor die van ons die opereren in de Britse en Ierse
'algemene grenzen'-traditie. Om te sluiten, is één citaat uit de
CVC-conferentie voor herhaling vatbaar; dit in het kader van
blockchain-procedures bij kadastrale registratie - "Welke zou u
verkiezen - om de veiligheid van de eigendomstitel en uw
eigendom aan een computerbedrijf te vertrouwen of te
garanderen door de staat". Deze onderwerpen, met betrekking
tot de onzekerheid van de toekomst voor inspecteurs en met
betrekking tot zowel dreigingen als kansen, zijn waarschijnlijk
live-gespreksonderwerpen in de komende maanden en jaren.
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