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Lokale milieuhandhaving1 

In de Conceptnota aan de leden van de Vlaamse Regering betreffende de Evaluatie van het 

Milieuhandhavingsdecreet van 20 juli 2012 werd meegedeeld dat het aangewezen is dat de Vlaamse Hoge 

Raad voor de Milieuhandhaving concrete aanbevelingen zou formuleren met het oog op de ondersteuning van 

het lokaal toezicht en met het oog op de eventuele aanpassing van het Milieuhandhavingsdecreet ter zake. 

Tevens werd bepaald dat deze aanbevelingen minstens dienen te handelen over “kennisvergaring en capacity 

building, met aandacht voor specialisatie op verschillende niveaus en het gebruik van checklists, organisatie van 

samenwerking tussen toezichthouders en netwerking, organisatie intergemeentelijke samenwerking 

(schaalgrootte-voordelen) en vragen inzake aansprakelijkheid van toezichthouders.” 

Deze nota heeft als doel een aantal aanbevelingen – gebaseerd op een brede analyse van het lokale 

milieuhandhavingslandschap – vanuit de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving voor te stellen. Deze 

analyse is onder meer gebaseerd op de gegevens uit de milieuhandhavingsrapporten van de VHRM, de studie 

‘Lokale milieuhandhaving. De implementatie van het Milieuhandhavingsdecreet op gemeentelijk niveau.’ en de 

conclusies van het najaarscongres ‘Lokale milieuhandhaving’ zoals georganiseerd door de VHRM in november 

2012. 

De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving besliste immers in 2011 een studie uit te besteden om de 

organisatie van het gemeentelijk toezicht te onderwerpen aan een breder onderzoek. Het in kaart brengen van 

de wijze waarop de lokale toezichthouder zijn/haar taak uitvoert, hoeveel tijd hieraan kan besteed worden, 

welke middelen de toezichthouder ter beschikking krijgt gesteld en de wijze waarop er samengewerkt wordt 

met andere handhavingsactoren vormden slechts enkele vragen waar het antwoord een duidelijker beeld 

diende te verschaffen op het lokale toezicht. Het opzet van deze studie was om dit specifieke landschap in 

kaart te brengen en de succes- en faalfactoren te onderschrijven zodat – indien noodzakelijk – naar oplossingen 

kon gezocht worden zodat op een effectieve manier kan gehandhaafd worden. 

De resultaten en het eindrapport van deze studie ‘Lokale milieuhandhaving. De implementatie van het 

Milieuhandhavingsdecreet op gemeentelijk niveau.’ 
2
 werden eind mei 2012 voorgesteld aan de VHRM en 

bevatten reeds een aantal aanbevelingen en stellingen. Om de geformuleerde succes- en faalfactoren verder te 

toetsen en te verfijnen, organiseerde de VHRM in november 2012 een congres over en voor de lokale 

milieuhandhavingsactoren. Om dit congres in een correcte context te plaatsen, werden de relevante 

bepalingen van de Conceptnota ‘Evaluatie van het Milieuhandhavingsdecreet’ gehanteerd om de bestaande 

beleidscontouren aan te geven. De stellingen en categorieën werden onderverdeeld in zeven themaworkshops, 

namelijk Kennisvergaring/opleiding, Networking, Samenwerkingsverbanden op lokaal niveau, 

bevoegdheidsverdeling, structurele ondersteuning, takenpakket lokale toezichthouder en programmatorisch en 

integraal handhaven en monitoring. Tijdens deze workshops werden de in de studie geformuleerde 

aanbevelingen en stellingen geverifieerd op draagwijdte en haalbaarheid en werd telkens opnieuw een set van 

aanbevelingen en acties geformuleerd.  

De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving heeft zich gebogen over de verschillende aspecten van de 

analyse inzake de lokale milieuhandhaving en tracht in deze nota een aantal aanbevelingen voor te stellen met 

                                                           
1 Milieuhandhaving, zoals bedoeld  in het Milieuhandhavingsdecreet, door gemeentelijke toezichthouders, toezichthouders van 
intergemeentelijke verenigingen en van politiezones. 
2 http://www.vhrm.be/documenten/studies/studie-lokale-milieuhandhaving.-de-implementatie-van-het-milieuhandhavingsdecreet-op-
gemeentelijk-niveau.  

http://www.vhrm.be/documenten/studies/studie-lokale-milieuhandhaving.-de-implementatie-van-het-milieuhandhavingsdecreet-op-gemeentelijk-niveau
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het oog op de optimalisering van het lokale milieuhandhavingsbeleid. Net zoals de thema’s besproken tijdens 

het najaarscongres 2012, zullen onderstaande aanbevelingen opgesplitst worden in 7 categorieën. Een eerste 

algemene conclusie die uit deze analyse voortkomt, is het feit dat, gelet op de diversiteit in gemeenten,  weinig 

uniformiteit in het lokale milieuhandhavingslandschap te vinden is.  Een algemene regeling uitwerken die past 

voor elke gemeente lijkt niet haalbaar, zodat van bij de aanvang het belang van maatwerk moet benadrukt 

worden. Er wordt gepoogd om met onderstaande aanbevelingen een zo groot mogelijk aantal lokale 

milieuhandhavingsactoren te omvatten. Er zal getracht worden om de aanbevelingen telkens te koppelen aan 

acties en inspanningen, met een onderscheid tussen deze activiteiten die de Vlaamse Hoge Raad voor de 

Milieuhandhaving zelf kan ondersteunen of organiseren ( ) en die aanbevelingen en activiteiten die best 

zouden kunnen worden opgenomen vanuit de Vlaamse Overheid ( ), de provincies of de gemeenten zelf. 

Daarnaast zal bij een aantal aanbevelingen worden aangegeven of de aanbevelingen zouden kunnen worden 

uitgevoerd binnen korte termijn (< 1 jaar) of eerder op langer termijn (> 1 jaar) en of de aanbeveling kadert 

binnen de huidige financiering (bestaande financiële en/of personele middelen) of buiten de huidige 

financiering. 

 Kennisvergaring / opleiding 

Zowel de studie als het congres geven aan dat de lokale toezichthouder het huidige aanbod van de 

opleidingen niet afdoende acht om zijn taak naar behoren uit te voeren. Dit heeft betrekking op de 

cursus zoals opgenomen in het Milieuhandhavingsbesluit en op het aanbod van bijkomende 

opleidingen. Voornamelijk het gebrek aan een de praktijkgerichte aanpak en het aanbod van verdere 

permanente opleiding om up- to- date te blijven, worden als een probleem ervaren. 

De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving beveelt dan ook aan om de huidige opleiding zoals 

opgenomen in artikel 13 van het Milieuhandhavingsbesluit te evalueren en te herschrijven met het 

oog op een meer praktijkgerichte benadering. [binnen huidige financiering, korte termijn] 

- In dit kader stelt de VHRM voor dat overwogen wordt dat de Vlaamse Regering het 

Milieuhandhavingsbesluit op die manier aanpast dat elke kandidaat-toezichthouder in zijn 

opleiding  een  (kijk)stage kan lopen bij bepaalde entiteiten van de Vlaamse Overheid of bij 

buurgemeenten waar de toezichthouders reeds wat ervaring hebben, indien deze laatste 

daarvoor de nodige capaciteit voor kan vrij gemaakt worden en zonder de werking van deze 

diensten te overbelasten.   

- Daarnaast dient onderzocht te worden in welke mate de kandidaat-toezichthouder in deze 

opleiding kan deelnemen aan een opleiding omtrent geweld-/conflictbeheersing zoals 

bijvoorbeeld module 10 geweldbeheersing van de basisopleiding agent van de politie
3
 met het 

oog op het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden noodzakelijk voor de uitoefening van de 

functie.  

- Daarnaast zou in de opleiding ruimte dienen te worden gemaakt voor de praktische elementen en 

instrumenten van het handhaven (vb. het  opleggen van bestuurlijke maatregelen, de opmaak van 

het proces-verbaal en het verslag van vaststelling, de aansprakelijkheid van de toezichthouder, …)  

Daarnaast wordt aanbevolen dat deze basisopleiding zoals opgenomen in het 

Milieuhandhavingsbesluit in elke provincie op een uniforme wijze wordt georganiseerd om zo 

verschillen tussen de provincies te voorkomen/verhelpen. De bestaande samenwerkingsinitiatieven 

tussen de verschillende opleidingsinstituten dienen te worden aangemoedigd en als voorbeeld naar 

voren te worden geschoven.   

Om een permanente scholing te voorzien, wenst de VHRM de volgende aanbevelingen te formuleren: 

                                                           
3 Zie bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 17 december 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2002 houdende het 
algemeen studiereglement betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten. 
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- De VHRM werkt momenteel aan de ontwikkeling van de website www.milieuhandhaving.be. Het 

opzet is dat op deze website een digitaal forum/netwerk wordt gegeven aan de toezichthouders 

waar onder meer de geplande opleidingen kunnen worden opgesomd. Het is daarnaast de 

bedoeling dat op dit forum bestaande checklists, richtlijnen, praktische afspraken, hulpmiddelen 

en instrumenten bedoeld voor de handhavers worden uitgewisseld op een deel van de website 

dat beveiligd is en enkel toegankelijk is voor handhavers (aan de hand van een login en 

paswoord). Het is echter cruciaal dat alle handhavingsactoren – zowel gewestelijk als lokaal – 

dergelijke relevante gegevens beschikbaar stellen. Het opzet is immers dat via dit digitale forum 

aan kennisdeling kan worden gedaan tussen de verschillende handhavingsactoren.  [binnen 

huidige financiering, lange termijn] 

- De VHRM stelt voor  dat – in de schoot van de VHRM zelf – jaarlijks een milieuhandhavingsdag 

wordt georganiseerd waar de milieuhandhavingsactoren kunnen deelnemen aan verschillende 

workshops waar onder meer een toelichting kan worden gegeven over de veranderingen in de 

handhavingswetgeving, praktische benaderingen, best practices, … . Een dergelijke 

milieuhandhavingsdag zorgt niet enkel voor een (informeel) netwerkmoment, maar geeft de 

toezichthouder een update van de huidige stand van zaken en creëert een draagvlak. In dit kader 

is het echter van groot belang dat alle leden van de VHRM hun engagement verlenen om jaarlijks 

een bijdrage te leveren aan deze milieuhandhavingsdag.  [binnen huidige financiering, lange 

termijn] 

Ook in het kader van kennisvergaring en opleiding beveelt de VHRM de oprichting van formele en 

structurele lerende provinciale netwerken aan. Binnen deze formele provinciale netwerken kunnen 

studiedagen georganiseerd worden die zich naast het louter theoretische, kunnen focussen op 

bijvoorbeeld gezamenlijk acties of het aanreiken/toelichten van checklists in functie van bepaalde 

thema’s. De VHRM legt de nadruk op het formele karakter van dit netwerk zodat een zekere 

ondersteuning en opvolging kan worden verzekerd. Naast deze formele en structurele lerende 

netwerken wordt ook aanbevolen dat operationele netwerken worden opgericht waar de focus ligt op 

het uitwisselen van dossiergebonden informatie. De VHRM beveelt aan dat per provincie initiatief 

wordt genomen om enerzijds een structureel en formeel lerend netwerk op te richten en anderzijds 

een operationeel (informeel) netwerk uit te bouwen waar dossiergebonden wordt gewerkt, in functie 

van de behoeften en op basis van ‘best practices’. / [buiten huidige financiering,  lange termijn] 

 Netwerking 

 

Binnen het lokale milieuhandhavingslandschap bestaat de nood aan meer en structureel overleg en 

kennisuitwisseling, niet enkel met de buurgemeenten en lokale handhavingsactoren, maar tevens met 

de  handhavingsactoren in het Vlaamse Gewest. 

 

In het kader van het thema ‘Netwerking’ kan worden verwezen naar de volgende aanbevelingen die 

eerder werden geformuleerd: 

- Formele en structurele netwerken op provinciaal niveau 

- Digitaal forum/netwerk 

- Milieuhandhavingsdag 

 

 Samenwerkingsverbanden op lokaal niveau 

 

Het Milieuhandhavingsdecreet biedt de gemeenten de mogelijkheid om beroep te doen op een 

intergemeentelijke samenwerking voor het aanstellen van (een) toezichthouder(s). Deze optie zou 

voornamelijk een oplossing kunnen vormen voor de kleinere gemeenten. Niet alleen garandeert een 

http://www.milieuhandhaving.be/
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dergelijke organisatie van het lokale toezicht een uitgebreidere (opbouw van) expertise, maar tevens 

ook meer uniformiteit in de aanpak van de milieuhandhaving.  

 

 

De VHRM beveelt aan dat wordt onderzocht in die gemeenten die slechts pro forma een 

toezichthouder hebben aangesteld (en waar dus 0 of zeer weinig VTE wordt besteed aan 

milieuhandhavingstaken door de aangestelde toezichthouders) in welke mate de organisatie van 

intergemeentelijke samenwerking mogelijk is en aangemoedigd kan worden..  

 

Daarnaast kan worden aanbevolen dat de bestaande samenwerkingsverbanden kritisch worden 

geanalyseerd in hun functioneren met het oog op het bepalen van succes- en faalfactoren.  

De VHRM beveelt aan dat een sjablooncontract wordt ontwikkeld dat intergemeentelijke verenigingen 

en gemeenten kunnen hanteren bij het afsluiten van een overeenkomst inzake handhaving. De VHRM 

beveelt tevens  aan dat een modelovereenkomst wordt ontwikkeld om de samenwerking tussen een 

gemeentelijke toezichthouder/toezichthouder van een intergemeentelijke samenwerking en de Lokale 

politie in het kader van het Milieuhandhavingsdecreet en het recht op bijstand van de politie 

(Milieuhandhavingsdecreet, artikel 16.3.10,7°) te optimaliseren. Ook andere aan milieu gerelateerde 

diensten (bv. RO, brandweer, … ) kunnen worden betrokken bij deze overeenkomst. Een dergelijke 

overeenkomst kan de oprichting van een lokale milieucel tot gevolg hebben. In dat kader kan 

eventueel het modelprotocol milieudienst – politiezone
4
 zoals ontwikkeld door de VVSG worden 

hervormd in het licht van het Milieuhandhavingsdecreet.  

Het aanbevelen van een bepaalde minimum hoeveelheid VTE per gemeente naast het ter beschikking 

moeten hebben van een minimum aantal toezichthouder zou de nodige impuls geven om pro forma 

aanstellingen te vermijden. Hiertoe dient eerst een toetsingskader te worden ontwikkeld op basis 

waarvan een geschikte minimuminzet in VTE kan afgeleid en getoetst worden in functie van de 

karakteristieken van een gemeente en rekening houdende met zowel proactieve als reactieve 

handhavingsacties. De minimuminzet  VTE per gemeente kan zo een basis vormen voor een 

concretere  intergemeentelijke samenwerking (inzet personeel en middelen, financieringswijze,… ). 

Hiertoe zouden de nodige financiële en/of personele middelen dienen te worden vrijgemaakt. [buiten 

huidige financiering, lange termijn]  

 Bevoegdheidsverdeling 

 

De contouren van de bevoegdheidsverdeling worden weergegeven in de Conceptnota ‘Evaluatie van 

het Milieuhandhavingsdecreet’ waarin wordt bepaald dat het planmatig toezicht van klasse 2-

inrichtingen wordt overgeheveld naar het Gewest, mits versterking van het gewestelijk niveau, en dat 

de lokale toezichthouders blijven instaan voor reactieve controles en het eerstelijnstoezicht bij 

klachten, ongeacht de klasse van inrichting. Dit roept vragen op inzake de samenwerking, informatie-

uitwisseling en afspraken op maat. Daarnaast dient dit gegeven te worden gekaderd in de evolutie van 

de Omgevingsvergunning. De VHRM gaat er vanuit dat de  nieuwe bevoegdheidsverdeling rond lokale 

milieuhandhaving ook effectief uitgevoerd wordt met inbegrip van de voorziene versterking op 

gewestelijk niveau. Deze versterking moet evenwel gebeuren los van de besliste besparing van 6 % in 

koppen. De noodzakelijke versterking moet bijgevolg bij de referentiesituatie geteld worden.  

 

De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving beveelt aan de gemeenten de mogelijkheid te geven 

te kiezen tussen het enkel reactief toezicht doen of daarnaast ook verder proactieve controles 

uitvoeren en de lokale toezichthouder het proactief toezicht dus niet automatisch te ontzeggen. 

                                                           
4 http://www.vvsg.be/Omgeving/Milieu/Pages/milieuhandhaving.aspx#7  

http://www.vvsg.be/Omgeving/Milieu/Pages/milieuhandhaving.aspx#7
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Bepaalde gemeenten hebben reeds een uitgebreide milieu(handhavings)dienst en zijn erg bedrijvig op 

het vlak van milieuhandhaving. Er wordt aanbevolen deze expertise en ervaring niet verloren te laten 

gaan en een systeem uit te werken bij de aanpassing van het Milieuhandhavingsdecreet waarbij de 

gemeenten die effectief proactief toezicht uitoefenen dit te laten blijven doen. Concrete afspraken 

met de gewestelijke toezichthoudende instanties, lokale samenwerkingsverbanden, buurgemeenten, 

politiezones, … en de onderlinge taakverdeling ter zake kunnen plaatsvinden binnen de formele 

provinciale netwerken.  

 

De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving beveelt aan dat de bijstand waarvan sprake in de 

Conceptnota ‘Evaluatie van het Milieuhandhavingsdecreet’ bij de afhandeling van moeilijke klachten 

structureel wordt uitgewerkt.  [lange termijn, buiten huidige financiering] 

 

Door de bevoegdheidsverdeling te verplaatsen van een klasse-gerichte benadering naar een 

proactief/reactief-benadering, is het essentieel dat een systeem wordt ontwikkeld waarin de 

informatie-uitwisseling zich kan voltrekken. Voor een meer structurele oplossing kan worden 

aanbevolen dat een informatiesysteem (verder) wordt ontwikkeld waarin informatie kan 

geraadpleegd worden door de toezichthouders op de verschillende niveaus. [lange termijn, 

buiten huidige financiering] 

 

 Structurele ondersteuning 

 

Voor het uitoefenen van hun bevoegdheden kijken de lokale toezichthouders in de richting van de 

Vlaamse Overheid in het kader van de ontplooiing van structurele ondersteuning. De Vlaamse Hoge 

Raad voor de Milieuhandhaving ziet in deze structurele ondersteuning eerder een wisselwerking, 

horizontaal en verticaal. 

 

De VHRM beveelt aan dat de gemeenten worden ondersteund aan de hand van een coördinerend 

initiatief van de Vlaamse Overheid, namelijk de milieuvergunningendatabank. Het lijkt aangewezen 

dat na de ontwikkeling van de databank, deze wordt gevoed door gegevens die de gemeenten 

aanreiken. De verantwoordelijkheid ter zake is complementair.  

In het kader van het thema ‘structurele ondersteuning’ kan worden verwezen naar de volgende 

aanbevelingen die eerder werden geformuleerd: 

- Informatiesysteem voor het uitwisselen van informatie 

-  (Kijk)stage  

- Digitaal forum/netwerk 

- Milieuhandhavingsdag- Structurele en formele provinciale netwerken 

 

 Takenpakket lokale toezichthouder 

 

Het Milieuhandhavingsbesluit geeft niet enkel de bevoegdheden van de lokale toezichthouder weer, 

maar tevens ook het minimum aantal toezichthouders waarop elke gemeente beroep dient te doen. 

Er bestaat echter een nood om bepaalde zaken - zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheid, de 

functieomschrijving en het statuut – verder uit te werken/uit te klaren. 

 

De VHRM beveelt aan dat er juridische duidelijkheid wordt geschapen omtrent de aansprakelijkheid 

van de toezichthouder, zowel bij nalatigheid in de uitoefening van zijn toezichtsopdracht als bij 

overschrijding van zijn wettelijke bevoegdheden zoals beschreven in het Milieuhandhavingsdecreet en 

tevens in het licht van de beginselen van behoorlijk bestuur. Dit statuut – van toepassing op zowel de 
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gewestelijke toezichthouders als de lokale toezichthouders – dient de eventuele terughoudendheid 

om op te treden weg te werken en kan uitgebreid worden toegelicht tijdens de opleiding van de 

kandidaat-toezichthouders en tijdens de jaarlijkse milieuhandhavingsbeurs.  

 

Dit uitgewerkte statuut kan meegenomen worden bij het uitwerken van een 

sjabloonfunctieomschrijving voor de lokale toezichthouder, waarin er naast specifieke technische 

competenties, een concreet takenpakket, doelstellingen en persoonsgebonden competenties worden 

vastgelegd.  

 

In het kader van het thema ‘Takenpakket lokale toezichthouder’ kan worden verwezen naar de 

volgende aanbeveling die eerder werden geformuleerd: 

- Bepalen van een minimum hoeveelheid VTE in plaats van het aantal lokale 

toezichthouders in het Milieuhandhavingsbesluit. 

 

 Programmatorisch en integraal handhaven en monitoring 

 

In de Conceptnota ‘Evaluatie van het Milieuhandhavingsdecreet’ wordt meegedeeld dat in de schoot 

van de VHRM dient te worden onderzocht – ondanks het feit dat lokaal toezicht zich vooral zal dienen 

toe te spitsten op reactieve controles – op welke manier ook gemeenten zo efficiënt mogelijk een 

bijdrage kunnen leveren aan de programmatorische handhaving. Daarnaast kan worden vastgesteld 

dat niet elke gemeente en politiezone een (correcte) monitoring/rapportering uitvoeren in het kader 

van het Milieuhandhavingsdecreet en met het oog op de milieuhandhavingsrapporten. 

 

De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving beveelt aan dat – in het kader van het strategisch 

meerjarenprogramma van de VHRM – ruimte kan worden gemaakt voor een programmering van 

bepaalde handhavingsactiviteiten/ acties van lokale toezichthouders (al dan niet in samenwerking met 

gewestelijke handhavingsactoren en eventueel het Openbaar Ministerie). De lokale toezichthouders 

die ervoor opteren om proactief te (blijven) handhaven, kunnen deze handhavingsactiviteiten/acties 

mee uitwerken – bv. in het kader van de provinciale netwerken – of kunnen ervoor opteren om enkel 

mee in te stappen in de uitvoering van deze handhavingsactiviteiten/acties.  [lange termijn, binnen 

huidige financiering] 

 

Om gerichte handhavingsactiviteiten/ acties van lokale toezichthouders te bepalen of de nodige 

middelen (personeel en financieel) in te schatten, kunnen instrumenten en kaders worden ontwikkeld 

waarmee een basisprogrammering en een basisrisicoanalyse kan worden uitgevoerd.  [lange 

termijn, binnen huidige financiering] 

 

De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving beveelt aan dat op een correcte manier de 

uitgevoerde milieuhandhavingstaken worden gemonitord en effectief wordt gerapporteerd over deze 

activiteiten met het oog op de opmaak van het milieuhandhavingsrapport. Dit kan bijvoorbeeld 

gestimuleerd worden door op de jaarlijkse milieuhandhavingsdag de bevragingsfiche van de VHRM toe 

te lichten.. /  [lange termijn, binnen huidige financiering] 

De Vlaamse Hoge Raad voor de milieuhandhaving benadrukt nogmaals dat de concrete uitvoering van deze 

aanbevelingen belangrijke implicaties heeft op de beschikbare mensen en middelen voor de desbetreffende 

actoren. 

 


