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Evaluatie decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI “Toezicht, handhaving 

en veiligheidsmaatregelen” (Milieuhandhavingsdecreet) 

1. Context 

 

Artikel 41 van het Milieuhandhavingsdecreet bepaalt dat de Vlaamse Regering binnen de drie jaar na 

de inwerkingtreding van dit decreet aan het Vlaams Parlement een verslag bezorgt over de wijze 

waarop het is toegepast en doet eventueel de nodige voorstellen tot aanpassingen van het decreet. Bij 

deze evaluatie onderzoekt de Vlaamse Regering ook de mogelijkheid om bij de oplegging van 

bestuurlijke maatregelen ook een bestuurlijke transactie en een bestuurlijke dwangsom te voorzien. 

 

Bij kabinetsnota d.d. 3 november 2011, gericht aan de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en 

Crisisbeheer (AMMC) van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, heeft de minister de 

opdracht gegeven een conceptnota op te maken met de krachtlijnen van de voorgestelde wijzigingen 

aan het Milieuhandhavingsdecreet, die noodzakelijk of wenselijk worden geacht na de voormelde 

evaluatie. Deze conceptnota moet voorbereid worden in de schoot van de werkgroep  ‘Handhaving’ 

van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. AMMC zorgt voor de coördinatie van de 

ingediende voorstellen van de leden van deze werkgroep. Deze ontwerp conceptnota zoals uitgewerkt 

door werkgroep moet voor advies worden voorgelegd aan de Vlaamse Hoge Raad voor de 

Milieuhandhaving.  

 

Meerdere leden van de LNE-werkgroep ‘Handhaving’  hebben voorstellen tot wijziging van de 

regelgeving (milieuhandhavingsdecreet en –besluit) geformuleerd. Deze voorstellen werden 

besproken tijdens de werkgroepvergaderingen d.d. 27 september 2011 en 24 november 2011. De 

voorstellen van deze werkgroep werden goedgekeurd door het Management Comité van 2 december 

2011. De concrete invulling van een aantal voorstellen dient echter nog verder juridisch onderzocht te 

worden.   

 

Naast de nota van de LNE-werkgroep ‘Handhaving’ – dewelke een overzicht biedt van de binnen het 

beleidsdomein LNE weerhouden voorstellen tot wijziging van de regelgeving inzake milieuhandhaving 

– formuleerden de leden, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de VHRM voorstellen tot 

wijzigingen en opmerkingen ten aanzien van het Milieuhandhavingsdecreet en het 

Milieuhandhavingsbesluit. Deze, samen met de nota en de aanvullende opmerkingen van de LNE-

werkgroep ‘Handhaving’, werden besproken in de plenaire vergaderingen van de Vlaamse Hoge Raad 

voor de Milieuhandhaving van 11 januari 2012, 14 februari 2012, 7 maart 2012 en 17 april 2012. 

 

Deze nota bundelt de voorstellen van de LNE-werkgroep Milieuhandhaving en de voorstellen van de 

leden, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de VHRM. 

 

De decretaal voorziene evaluatie laat zich opsplitsen in drie onderdelen: 

1. De wijze waarop het Milieuhandhavingsdecreet werd toegepast 

2. Voorstellen tot aanpassing van het decreet 
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3. Een onderzoek naar de mogelijkheid tot invoering van bestuurlijke transactie en bestuurlijke 

dwangsom bij de oplegging van bestuurlijke maatregelen. 

 

Het eerste onderdeel, namelijk de wijze waarop het Milieuhandhavingsdecreet werd toegepast, laat 

zich evalueren in de jaarlijkse milieuhandhavingsrapporten van de VHRM. Het 

Milieuhandhavingsrapport 2009 en (het nog te publiceren) Milieuhandhavingsrapport 2010 geven een 

eerste beeld van de wijze waarop het Milieuhandhavingsdecreet werd geïmplementeerd. Zo 

verschaffen de milieuhandhavingsrapporten:  

 een algemene evaluatie van het gewestelijke milieuhandhavingsbeleid van het voorbije 

kalenderjaar; 

 een specifieke evaluatie van de inzet van de afzonderlijke handhavingsinstrumenten; 

 een overzicht van de gevallen waarin, binnen de gestelde termijn, geen uitspraak werd 

gedaan over de beroepen tegen besluiten houdende bestuurlijke maatregelen; 

 een evaluatie van de beslissingspraktijk van de parketten inzake het al dan niet 

strafrechtelijk behandelen van een vastgesteld milieumisdrijf; 

 een overzicht en vergelijking van het milieuhandhavingsbeleid dat door de gemeenten en 

provincies gevoerd is; 

 een inventaris van de inzichten die tijdens de handhaving werden opgedaan en die 

kunnen worden gebruikt ter verbetering van de milieuregelgeving, beleidsvisies en 

beleidsuitvoering; 

 aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het milieuhandhavingsbeleid. 

 

Voor zover relevant zullen beleidsaanbevelingen en inzichten ter verbetering van de milieuregelgeving 

worden verwerkt in deze nota. 

 

Het tweede onderdeel van de evaluatie, namelijk wijzigingsvoorstellen tot aanpassingen van het 

Milieuhandhavingsdecreet, vormt de inhoud van deze nota. Een eerste luik zal handelen over de 

eerder juridisch-technische opmerkingen en wijzigingsvoorstellen, terwijl een tweede luik zich zal 

focussen op de meer beleidsaanbevelingen. In dit laatste luik zal tevens de mogelijkheid tot invoering 

van de bestuurlijke transactie en de bestuurlijke dwangsom bij het opleggen van bestuurlijke 

maatregelen worden onderzocht. Het spreekt voor zich dat het niet mogelijk is om steeds een 

duidelijke scheidingslijn te trekken tussen deze twee onderdelen. Bepaalde juridisch-technische 

opmerkingen kunnen immers belangrijke beleidsbeslissingen impliceren.  

 

De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving ontving op 9 december 2011 van de AMMC de 

conceptnota ter voorbereiding van de globale evaluatie 2012 van het Milieuhandhavingsdecreet.  

Deze door AMMC gecoördineerde nota bevat de diverse voorstellen van de LNE-actoren tot wijziging 

van de regelgeving. Deze wijzigingen werden besproken binnen de LNE-werkgroep ‘Handhaving’ en de 

conceptnota werd goedgekeurd door het Managementcomité van het beleidsdomein LNE op 2 

december 2011. Zoals vermeld in de kabinetsnota van 3 november 2011 werd deze conceptnota ter 

voorbereiding van de evaluatie voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Hoge Raad voor de 

Milieuhandhaving. Daarnaast kregen de leden, vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de VHRM 

de mogelijkheid om afzonderlijk nog opmerkingen en voorstellen ten aanzien van het 

Milieuhandhavingsdecreet en het Milieuhandhavingsbesluit. Hierover formuleerde de VHRM 

eveneens een advies. Het advies van de VHRM kan bestaan uit een bekrachtiging van de voorstellen 

van de LNE-werkgroep ‘Handhaving’ of het voorstel van een lid, vertegenwoordiger of 

plaatsvervangers van de VHRM. Indien er geen consensus kon worden bereikt binnen de VHRM en het 

voorstel niet wordt geformuleerd als een eensluidend advies, vormt het voorstel of de opmerking een 

minderheidsstandpunt. 
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2. Evaluatie en wijzigingsvoorstellen  

a. Juridisch-technische opmerkingen 

 

 

 Artikel /Voorstel 

Milieuhandhavingsdecreet – Milieuhandhavingsbesluit  

LNE-

werkgroep 

‘Handhaving’ 

Lid, 

vertegenwoordiger, 

plaatsvervanger 

VHRM 

Advies VHRM 

1. Artikel 16.1.2 - Definitie Milieumisdrijf/Milieu-inbreuk - ‘Schending van een voorschrift dat wordt 

gehandhaafd met toepassing van deze titel’ 

Het belangrijkste doel van toezicht is het nalevingsgedrag van de rechtsonderhorigen te verbeteren 

(teneinde het milieu te vrijwaren). Worden bij het toezicht schendingen van de regelgeving vastgesteld 

dan is het de taak van de toezichthouders om met de beschikbare instrumenten terugkeer naar de 

conformiteit te bereiken. 

Het geven van raadgevingen en aanmaningen en het treffen van bestuurlijke maatregelen door 

toezichthouders wordt in het MHD gekoppeld aan milieu-inbreuken en milieumisdrijven. ‘Milieu-inbreuk’ 

en ‘milieumisdrijf’ zijn begrippen die van belang zijn voor de sanctionering en veronderstellen dus naast 

een materieel element (de schending van een milieuvoorschrift) ook een moreel element. De 

beoordeling of een handeling een milieumisdrijf (of milieu-inbreuk) uitmaakt, komt niet toe aan de 

toezichthouders maar aan de gerechtelijke autoriteiten (of de gewestelijke entiteit). Met name de 

bepaling van de aanwezigheid van een moreel element is daarbij van groot belang. 

Voor de toezichthouders is het echter belangrijk dat het bestuurlijke remediërende spoor kan worden 

aangevat bij de vaststelling van de materiële tekortkoming zonder dat daarbij een afweging van het 

morele element noodzakelijk is. 

Voorstel is daarom om in de betreffende artikels ‘milieu-inbreuk of milieumisdrijf’ te vervangen door 

‘schending van een voorschrift dat wordt gehandhaafd met toepassing van deze titel’ 

 

 

Afdeling Milieu-

inspectie 

Binnen de VHRM wordt er geen 

consensus bereikt over de 

voorgestelde formulering. Een 

minderheid van de leden, 

vertegenwoordigers en 

plaatsvervangers wenst dit voorstel 

immers te verwerpen en de huidige 

definitie aan te houden. 

 

2. Artikel 16.1.2, 1° - Definitie milieu-inbreuk 

Milieu-inbreuken zijn gedepenaliseerde feiten die een schending uitmaken van een administratieve 

verplichting, opgenomen zijn in een Besluit van de Vlaamse Regering en vastgesteld worden door een 

X  

 

De VHRM adviseert om de door de 

LNE-werkgroep ‘Handhaving’ 

voorgestelde mogelijkheden verder 

te onderzoeken opdat de meest 



 

4 
 

toezichthouder in een verslag van vaststelling. Deze vaststellingen kunnen leiden tot een exclusieve 

bestuurlijke geldboete, opgelegd door de gewestelijke entiteit (AMMC).  

AMMC heeft sinds 1 mei 2009 slechts een 70-tal verslagen van vaststelling  ontvangen. Dit is wellicht te 

wijten aan het feit dat het verslag van vaststelling een nieuw instrument is en dat de toezichthouder niet 

verplicht is om een verslag van vaststelling op te maken bij het vaststellen van een milieu-inbreuk.  

In eerste instantie werd onderzocht welke regelgevende bepalingen alsnog konden toegevoegd worden 

aan de lijst met milieu-inbreuken, m.a.w. welke schendingen bijkomend konden gedepenaliseerd 

worden.  Deze voorstellen werden afgetoetst aan de bestaande criteria voor een milieu-inbreuk.  Een 

overzicht van deze voorstellen werd opgenomen als bijlage bij deze nota.  Meerdere leden van de LNE-

werkgroep ‘Handhaving’ en de VHRM-werkgroep ‘Bestuurlijke en Strafrechtelijke Sanctionering’ hebben 

bovendien aangegeven dat zij, bij verdere controle van de sectorregelgeving, mogelijks nog aanvullende 

voorstellen zouden doen.  Het betreft dus geen limitatieve lijst met voorstellen.  

Daarnaast kan er, met oog op een verdere depenalisering, ook aan gedacht worden om de thans 

decretaal bepaalde criteria voor milieu-inbreuken te verruimen, zodat meer schendingen kunnen worden 

gedepenaliseerd.  

Een belangrijke bedenking die werd gemaakt bij het onderzoek naar het verder depenaliseren van 

milieurechtelijke bepalingen betreft evenwel de vaststelling dat milieu-inbreuken volgens de huidige 

formulering van het decreet enkel kunnen worden vastgesteld door toezichthouders.  Concreet betekent 

dit dat milieu-inbreuken die worden vastgesteld door agenten die niet de hoedanigheid van 

toezichthouder hebben, niet bestuurlijk beboet kunnen worden. In sommige domeinen, zoals 

bijvoorbeeld controles bij afval- of grondverzettransporten, is het nochtans belangrijk dat degenen die 

momenteel instaan voor het toezicht, dit kunnen blijven doen, met de mogelijkheid om schendingen te 

kunnen laten beboeten door AMMC. Zo niet riskeert men het toezicht in de praktijk op deze regels 

ernstig te bemoeilijken.  

De juridische dienst van het Departement LNE meent dat de politie vanuit hun algemene bevoegdheid 

wel milieu-inbreuken kan vaststellen, maar dat hieraan in het kader van het DABM geen gevolg kan 

gegeven worden door het opleggen van een bestuurlijke boete.  

Er kan aan gedacht worden om het DABM aan te passen zodat milieu-inbreuken kunnen worden 

vastgesteld door zowel toezichthouders als politieagenten. De verslagen van vaststelling die dan worden 

opgemaakt, dienen niet aan de parketten te worden doorgestuurd, maar rechtstreeks aan AMMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geschikte oplossing kan worden 

geïmplementeerd, mist het feit dat 

schendingen inzake  

afvaltransportcontroles niet 

worden gedepenaliseerd.   

 

Binnen de VHRM wordt er echter 

geen consensus bereikt over het al 

dan niet toekennen van extra 

bevoegdheden aan de politie in het 

kader van het vaststellen van 

milieu-inbreuken. 

Een voordeel dat gekoppeld is aan 

het uitbreiden van deze 

bevoegdheden is dat alle 

politieagenten milieu-inbreuken 

kunnen vaststellen. Dit zou kunnen 

leiden tot meer vaststellingen 

waaraan sanctioneringen kunnen 

gekoppeld worden. Tevens zouden 

er dan ook meer milieumisdrijven 

kunnen worden gedepenaliseerd.  

Een nadeel zou echter zijn dat de 

politieagenten dan een zeer 

specifieke milieukennis dienen te 

hebben (onderscheid milieu-

inbreuken en milieumisdrijven). 
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(depenalisering). 

 

Bij het bepalen van de milieu-inbreuken moet erover gewaakt worden dat de administratieve 

verplichtingen (identificatieformulier, transportdocumenten, …) gelinkt aan transporten (van 

afvalstoffen, mest, dieren, …) nooit als milieu-inbreuk worden gevat 

 

 

Federale politie 

3. Artikel 16.1.2,2° - Definitie milieumisdrijf  

In de huidige regeling wordt het begrip 'milieumisdrijf' omschreven als 'een gedraging in strijd met een 

voorschrift dat wordt gehandhaafd met toepassing van deze titel, die strafrechtelijk kan worden bestraft 

overeenkomstig de bepalingen van deze titel'.  

Uit de voormelde beslissing van de Minister blijkt dat de definitie in die zin moet worden begrepen dat 

als de strafvordering voor de strafbare gedraging verjaard is en er geen strafrechtelijke bestraffing meer 

mogelijk is, er niet langer sprake is van een milieumisdrijf. 

Randbemerkingen 

(1) verjaring als constitutief element: overeenkomstig die interpretatie vormt de verjaring een 

constitutief element van het misdrijf zelf. Dit wijkt af van de gevestigde visie waarbij gesteld wordt dat 

het misdrijf vier constitutieve elementen heeft: een materieel element (gedraging: zie artikel 16.6.1 - 

16.6.4 DABM ), een moreel element (schuldvorm waarmee de gedraging wordt gesteld: zie artikel 16.6.1-

16.6.4 DABM), wederrechtelijkheid (de  gedraging is niet gerechtvaardigd) en strafwaardigheid (aan de 

gedraging is door de wet een straf als gevolg vastgeknoopt: zie artikel 16.6.1-16.6.4 DABM).  

Men kan zich de vraag stellen of  met de zinsnede uit de definitie van milieumisdrijf  'gedraging (...) die 

strafrechtelijk kan worden bestraft overeenkomstig de bepalingen van deze titel' bedoeld wordt dat de 

constitutieve bestanddelen van de milieumisdrijven terug te vinden zijn in artikel 16.6.1 tot en met 

16.6.4 DABM en dat dus daaraan voldaan is dat er sprake is van een milieumisdrijf.  

Het feit dat de strafvordering is verjaard en een gedraging dus niet langer strafrechtelijk kan worden 

bestraft volgt trouwens niet uit Titel XVI DABM ('deze titel'), maar wel uit artikel 21 van het Wetboek van 

Strafvordering zodat de eventuele verjaring van de  strafvordering op basis van een andere wetgeving 

niet in rekening zou mogen worden gebracht bij de kwalificatie als milieumisdrijf. Het is trouwens in 

 Openbare Vlaamse 

Afvalstoffen 

Maatschappij 

Binnen de VHRM wordt er geen 

consensus bereikt over dit punt.  

Indien de door AMI voorgestelde 

formulering wordt gevolgd, 

conform punt 1, is er echter 

uitsluitsel aangaande dit punt.  

Inzake de vervolgingstermijnen 

wordt de aanbeveling 

geformuleerd die stelt dat milieu-

inbreuken geen verjaringstermijn 

van de herstel kennen en de 

milieumisdrijven een 

verjaringstermijn van 5 jaar 

hebben. 
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principe de strafrechter die zich moet uitspreken over de verjaring van de strafvordering. 

In het andere geval zou toch ook bij een beslissing van het Parket om een milieumisdrijf niet 

strafrechtelijk te behandelen (gedraging kan bijgevolg strafrechtelijk ook niet meer bestraft worden) het 

milieumisdrijf dat eerder werd vastgesteld zijn kwalificatie als milieumisdrijf verliezen en zou niet langer 

een bestuurlijke maatregel kunnen worden opgelegd of zou de reeds opgelegde bestuurlijke maatregelen 

onwettig en dus onwerkzaam worden, en kan er ook geen alternatieve bestuurlijke geldboete door de 

Gewestelijke Entiteit meer worden opgelegd bij gebrek aan milieumisdrijf. 

(2) verjaring van bevoegdheid tot opleggen van bestuurlijke maatregelen: de visie dat de verjaring van de 

strafvordering een constitutief bestanddeel vormt van het milieumisdrijf houdt ook in dat er 

onrechtstreeks een verjaringstermijn wordt ingevoerd voor het opleggen van bestuurlijke maatregelen 

door toezichthouders: het recht om handhavend via bestuurlijke  maatregelen op te treden om de 

gevolgen van het milieumisdrijf ongedaan te maken vervalt naar aanleiding van de verjaring van de 

strafvordering. De bestuurlijke maatregelen hebben een andere finaliteit dan de strafsancties. Bij 

bestuurlijke maatregelen is het niet zozeer de bedoeling om de overtreder in persoon te raken 

(leedtoevoeging), maar wel om de gevolgen van de gedraging voor het milieu geheel of gedeeltelijk 

ongedaan te maken. Ook al er niet strafrechtelijk gesanctioneerd wordt of kan worden, moet dit 

ongedaan maken nog mogelijk zijn via het opleggen van bestuurlijke maatregelen (zie voorbereidende 

werken bij ,Milieuhandhavingsdecreet: Gedr.St,Vl.P., 2006-2007, 1249/1). 

Zie ook herstelacties in het kader van het milieuschadedecreet waar de overheid nog tot 30 jaar na de 

feiten herstelacties kan opleggen aan exploitanten of zelf ambtshalve kunnen optreden hetgeen in 

principe ook neerkomt op bestuurlijke maatregelen (art. 15.1.6,§4,3 DABM). 

(3) gelijkheidsbeginsel: onderscheiden behandeling tussen overtreder van milieu-inbreuk en overtreder 

van een milieumisdrijf 

De aangehouden visie over de definitie van milieumisdrijf zou betekenen dat als de overtreding wordt 

gekwalificeerd als milieu-inbreuk (louter administratieve overtreding) er wel degelijk nog bestuurlijke 

maatregelen kunnen worden opgelegd en de gevolgen ongedaan kunnen worden gemaakt ook al zijn er 

meer dan 5 jaar verstreken sedert de milieu-inbreuk, terwijl bij een overtreding die  als milieumisdrijf (in 

principe zwaardere overtreding dan milieu-inbreuk) wordt gekwalificeerd dit niet meer mogelijk is gelet 

op de verjaring van de strafvordering.  De overtreder van een milieu-inbreuk waarvoor geen 

verjaringstermijn voorzien is wordt anders behandeld dan de overtreder van een milieumisdrijf. Dit 

onderscheid in behandeling lijkt niet alleen juridisch (gelijkheidsbeginsel), maar ook beleidsmatig moeilijk 
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te verantwoorden. 

Voorstel tot aanpassing definitie 'milieumisdrijf': om in de toekomst interpretatieproblemen te 

vermijden, wordt gesuggereerd om de definitie van milieumisdrijf in art. 16.1.2,2° DABM als volgt aan te 

passen: een gedraging in strijd met een voorschrift dat wordt gehandhaafd met toepassing van deze titel, 

die strafbaar wordt gesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 16.6.1 tot en met 16.6.4. 

4. Artikel 16.1.2, 3° - definitie kennisgeving 

Huidige definitie: “Het verzenden door middel van een aangetekende brief, met ontvangstbewijs” 

Het verdient aanbeveling om in de termijnbepalingen waarin verwezen wordt naar deze kennisgeving, 

het precieze startpunt van de berekening van de termijn te verduidelijken, met oog op meer 

rechtszekerheid. Het voorstel wordt gedaan om een algemene termijnregeling in te voeren, zodat er een 

eenvormig systeem gehanteerd wordt binnen het Milieuhandhavingsdecreet en –besluit 

X  De VHRM adviseert dat de 

decreetgever deze definitie 

duidelijker formuleert zodat 

interpretatie inzake de termijnen 

niet meer mogelijk is.  

5. Volledige tekst Milieuhandhavingsdecreet en Milieuhandhavingsbesluit - Definitie ‘bestuurlijke 

maatregel’ en ‘veiligheidsmaatregel’ 

De termen ‘bestuurlijke maatregel’ en ‘veiligheidsmaatregel’ worden doorheen de tekst van het decreet 

in twee verschillende betekenissen gebruikt, enerzijds als bestuurshandeling (bevel aan vermoedelijke 

overtreder, feitelijke handeling van bevoegde persoon, …) en anderzijds als maatregel/handeling die 

wordt opgelegd aan de geadresseerde van het bevel. Dit komt de rechtszekerheid niet ten goede. 

Voorstel is om de eerste betekenis te behouden, conform bijvoorbeeld art. 16.4.7. MHD, en de tekst van 

de artikels waarin de andere betekenis wordt gehanteerd aan te passen. (Een gevolg van deze keuze is 

bijvoorbeeld dat bestuurlijke maatregelen wel kunnen worden genomen of getroffen, maar niet kunnen 

worden opgelegd. Bij bestuurlijke maatregel (bevel) kunnen uiteraard wel maatregelen worden 

opgelegd.) 

 Afdeling Milieu-

inspectie 

De VHRM adviseert de door AMI 

voorgestelde aanpassing niet te 

volgen aangezien aangenomen 

wordt dat de huidige formulering in 

de praktijk geen onduidelijkheden 

met zich meebrengt. Het 

aanpassen van de tekst van het 

Milieuhandhavingsdecreet analoog 

het voorstel zou voor verwarring 

kunnen zorgen. 

6. Aanduiden toezichthouders voor de VO aquacultuur: door een recente toevoeging van de “verordening 

(EG) nr. 708/2007 van de Raad van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijke niet-

voorkomende soorten in de aquacultuur” onder het toepassingsgebied, dienen nog toezichthouders 

aangeduid te worden die bevoegd zullen zijn voor de handhaving van deze verordening. 

X  De VHRM adviseert het aanduiden 

van toezichthouders bevoegd voor 

de handhaving van de verordening 

EG nr.  708/2007. 

7. Artikel 20 en 20/1 Milieuhandhavingsbesluit - Aanwijzing van officieren van gerechtelijke politie”  X  De VHRM adviseert deze 
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Deze artikels staan momenteel onder “onderafdeling II. Gemeentelijke  toezichthouders en 

toezichthouders van intergemeentelijke verenigingen en van politiezones”, terwijl de aanwijzing van 

OGP’s in feite over gewestelijke  toezichthouders gaat.  Dit zou best aangepast worden en op de correcte 

plaats  worden gebracht (bv. onder onderafdeling III. Gewestelijke toezichthouders”). 

technische opmerking te volgen.  

5. Artikel 33 Milieuhandhavingsbesluit - Afstemmen toezichtstaken provinciale deskundigen in het kader 

van het BVR 7/11/1984 en toezichtsbevoegdheden provinciale toezichthouders  

Provinciale deskundigen hebben toezichtstaken geluid volgens het BVR van 7 november 1984, maar 

volgens het Milieuhandhavingsbesluit hebben provinciale toezichthouders geen toezichtsbevoegdheden 

geluid (en zijn daarom om hun bekwaamheidsbewijs milieuhandhaving te verkrijgen vrijgesteld van de 

module geluidshinder).  

Er dient onderzocht te worden of dit kan geïntegreerd, minstens afgestemd worden. 

X  Aangezien deze opmerking 

betrekking heeft op een apart 

onderdeel aangaande de nieuwe 

regelgeving inzake geluid en dus 

buiten de draagwijdte van deze 

evaluatie van het 

Milieuhandhavingsdecreet, werd 

dit punt niet besproken binnen de 

VHRM. 

6. Artikel 34 Milieuhandhavingsbesluit - Uitbreiden toezichtsbevoegdheid van lokale toezichthouders tot 

grondverzet  

Voorstel om in het Milieuhandhavingsbesluit de gemeentelijke toezichthouders en toezichthouders van 

politiezone toezicht te verlenen op de grondverzetregeling uit het Bodemdecreet en VLAREBO 

(Hoofdstuk XIII van Bodemdecreet en VLAREBO (artikel 160 tem 201 VLAREBO). 

Op deze manier komt men tegemoet aan de uitspraak van de Minister van 1 oktober 2010 in het kader 

van een beroep tegen bestuurlijke maatregel  en een uitspraak van het Milieuhandhavingscollege dat de 

niet-naleving van de traceerbaarheidsprocedure van het Bodemdecreet en het VLAREBO niet moeten 

worden geplaatst in het afvalstoffenkader.  

Daarnaast wensen bepaalde gemeentelijke toezichthouders zelf om bevoegd te zijn voor bodem (incluis 

grondverzet). 

  

Openbare Vlaamse 

Afvalstoffen 

Maatschappij 

 

 

 

Vereniging Vlaamse 

Provincies 

Er wordt geen consensus bereikt 

over dit voorstel binnen de VHRM. 

Het voordeel van een dergelijke 

uitbreiding van de bevoegdheden 

van de lokale toezichthouders 

betekent dat er op het terrein meer 

actoren deze problematiek kunnen 

benaderen en handhaven. De 

lokale toezichthouders kunnen zo 

een belangrijke rol spelen in het 

eerstelijnstoezicht. In bijlage bij dit 

advies werd een nota ter 

toelichting opgenomen. 

Momenteel bestaat er echter nog 

geen duidelijkheid over de 

toekomst van de bevoegdheden 

van de lokale toezichthouders in 
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het algemeen. Daarnaast zou deze 

bevoegdheidsuitbreiding een extra 

werklast met zich meebrengen en 

kan de vraag worden gesteld of het 

overal wel mogelijk zal zijn om tijd 

vrij te maken voor deze 

bevoegdheid. 

Dit maakt dat er geen generale 

uitspraak kan gedaan worden over 

deze opmerking. 

7. Artikel 48, §1 Milieuhandhavingsbesluit – aanpassing staalnames mest  

In de praktijk is het voor mest- en effluentanalyses weinig zinvol om een tegenstaal 8 dagen ter 

beschikking te houden. De tijd nodig om het product te analyseren en verslag over te maken is meestal 

langer dan 8 dagen. Langer bewaren is weinig zinvol door vergisting wijzigt de samenstelling van het 

product). In de praktijk wordt bij betwisting een nieuw staal genomen.  

Volgens het compendium moet een meststaal immers geanalyseerd worden binnen de 8 dagen na 

staalname
1
 . Op het moment dat de overtreder het resultaat ontvangt, is deze termijn altijd verstreken 

en is dus een tegenanalyse op dat staal al niet meer mogelijk. In praktijk neemt de overtreder steeds een 

nieuw staal. Daarom wordt voorgesteld om dit artikel te wijzigen zodat naast de analyse van lucht ook 

voor meststalen en stalen van effluenten mestverwerking slechts 1 staal nodig is voor analyse. 

X  De VHRM adviseert dat het 

voorstel wordt gevolgd. 

8. Artikel 16.3.6 – minimum aantal toezichthouders 

Er zou kunnen worden geopteerd om een het minimum aantal toezichthouders uit te drukken in VTE in 

plaats van aantal toezichthouders. 

 Vereniging Vlaamse 

Provincies 

Ondanks het feit dat de 

milieuhandhavingsrapporten van 

de VHRM uitwijzen dat bepaalde 

lokale toezichthouders slechts bijna 

pro forma worden aangeduid (cf. 

beperkt aantal VTE/aangestelde 

toezichthouder), wordt er geen 

consensus bereikt binnen de VHRM 

                                                           
1 cfr compendium zie. https://esites.vito.be/sites/reflabos/2010/Online%20documenten/BAM_deel3_02.pdf  

https://esites.vito.be/sites/reflabos/2010/Online%20documenten/BAM_deel3_02.pdf
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omtrent dit voorstel.  

9. Artikel 16.3.8/1 

Er wordt voorgesteld om een onderafdeling toe te voegen tussen onderafdeling II en onderafdeling III in 

Hoofdstuk III Toezicht, namelijk ‘Provinciale toezichthouders’. Deze onderafdeling zou volgend artikel 

bevatten: 

Artikel 16.3.8: de provinciale toezichthouders kunnen toezicht uitoefenen in de eigen provincie, in een 

aangrenzende provincie of in de andere provincie, mits zij hiervoor toestemming hebben gekregen van 

de andere provincie. 

Een dergelijke mogelijkheid werd reeds voorzien voor de gemeentelijke toezichthouders in artikel 16.3.5. 

  

VVP 

De VHRM formuleert het advies dit 

voorstel op te nemen in het 

Milieuhandhavingsdecreet, mits de 

nuance in acht wordt genomen dat 

elke provincie de 

verantwoordelijkheid neemt om 

binnen de eigen provincie 

toezichthouders aan te stellen zoals 

bepaald in artikel 16.3.1,§1, 2°. 

10. Artikel 16.3.10, 7° en artikel 16.3.21 – recht op bijstand van politie 

Het recht op bijstand van de politie is ingeschreven via artikel 16.3.10, 7° en 16.3.21 DABM. Ter zake zou 

er toch nog enige verduidelijking moeten komen voor wat betreft de aansprakelijkheid (wat bij 

arbeidsongevallen, klachten,…). 

 

 Lokale politie Binnen de VHRM wordt er geen 

consensus bereikt inzake de 

noodzakelijkheid van enige 

verduidelijking betreffende 

aansprakelijkheid in het 

Milieuhandhavingsdecreet. 

11. Artikel 16.3.14 - Recht van onderzoek van zaken  

In het kader van het ketentoezicht moet het mogelijk zijn om bepaalde materiaalpartijen kosteloos te 

“blokkeren” gedurende de tijd nodig voor het onderzoek.  

Voorstel is daarom om het recht van onderzoek van zaken aan te vullen: “§ 3. Toezichthouders mogen 

gedurende de tijd noodzakelijk voor het onderzoek het vervoer en/of de verwerking van de zaken 

verbieden zonder dat dit kosten teweegbrengt voor de toezichthouder.” 

 Afdeling Milieu-

inspectie 

De VHRM adviseert met consensus 

dat het voorstel wordt gevolgd. 

12. Artikel 16.3.16 - Monsternemingen, metingen, beproevingen en analyses  

Monsternemingen, metingen, beproevingen en analyses in het kader van het onderzoek van zaken 

worden geregeld door arts. 37 tot en met 56 MHB. Daarnaast ontwikkelt de VITO als referentielabo 

compendia voor de monsterneming, meting en analyse (CMA en WAC) die worden vastgesteld bij MB. Er 

bestaan tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van het MHB en van de compendia.  

 Afdeling Milieu-

inspectie 

De VHRM adviseert dat het 

voorstel wordt gevolgd. De 

uitwerking ter zake kan in een later 

stadium worden geconcretiseerd.  
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Voorstel is om de betreffende bepalingen op mekaar af stemmen. 

13. Artikel 16.3.24 – wijziging terminologie  

Onder meer uit de parlementaire voorbereiding blijkt duidelijk de wil van de decreetgever om niet enkel 

vaststellingen van misdrijven gedaan door officieren van gerechtelijke politie, maar tevens vaststellingen 

gedaan door agenten van gerechtelijke politie te kunnen beboeten.  Deze verduidelijking zou in de tekst 

moeten worden opgenomen.  

Dit kan mogelijks op twee manieren: 

Optie 1 zou zijn om in één (nieuw) artikel globaal te verwijzen naar de vaststellingsbevoegdheden van de 

politieambtenaren op grond van de federale politiewetgeving en één (nieuw) artikel op te nemen waarin 

bepaald wordt in welke mate deze vaststellingen kunnen dienen als basis voor verdere bestuurlijke 

handhaving. Eveneens kan een definitie van “politieambtenaar” worden opgenomen. 

Optie 2 bestaat er in om in de huidige artikels die een informatieve verwijzing bevatten naar de 

algemene politiebevoegdheid (bvb. artikel 16.3.24, lid 1 DABM “Onverminderd de bevoegdheden van de 

officieren van gerechtelijke politie stellen de toezichthouders de milieumisdrijven vast in een proces-

verbaal, dat zij onmiddellijk bezorgen aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen het 

rechtsgebied waar het milieumisdrijf is gepleegd.”) de verwijzing “Onverminderd de bevoegdheden van 

de politieambtenaren…”, alsook een definitie van “politieambtenaar” op te nemen. Daarnaast moet dan 

ook een (nieuwe) bepaling worden ingevoegd in welke mate deze vaststellingen kunnen dienen als basis 

voor verdere bestuurlijke handhaving. 

Deze voorstellen hebben tot doel om duidelijk in de tekst van het decreet weer te geven dat eveneens 

vaststellingen van misdrijven gedaan door agenten van bestuurlijke/gerechtelijke politie kunnen beboet 

worden, zoals steeds de bedoeling was (cfr. parlementaire voorbereiding). 

X  De VHRM acht het aangewezen dat 

de terminologie wordt aangepast 

zodat voldoende duidelijkheid 

wordt bekomen.  

14. Artikel 16.3.24 – relevante gewestelijke overheden 

Er dient duidelijk uitgeklaard te worden wie de ‘relevante gewestelijke overheden’ zijn zodat dit niet tot 

procedurefouten kan leiden. 

Volgens art. 16.3.24 moeten de toezichthouders een kopie van het proces-verbaal bezorgen aan de 

relevante gewestelijke handhavingsoverheden. Aan deze bepaling is een aantal juridische en praktische 

problemen verbonden. Zo zijn proces-verbaal ‘eigendom’ van het parket en is voor het gebruik van de 

 

 

 

 

 

Vereniging Vlaamse 

Provincies 

AMI 

In het kader van de besprekingen 

inzake de relevante gewestelijke 

overheden wenst de VHRM het 

advies te formuleren zoals 

opgenomen in de nota ‘relevante 

gewestelijke overheden’ zoals 

opgesteld in de VHRM-werkgroep 

‘Bestuurlijke en Strafrechtelijke 
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informatie de toestemming van het parket nodig. Ook moeten de toezichthouders nagaan welke 

handhavingsoverheid bevoegdheid heeft i.v.m. het delict én of het specifieke geval relevant is om mee te 

delen. De afdeling Milieu-inspectie is alvast geen vragende partij zijn om kopieën van de processen-

verbaal te ontvangen. Voorstel is om de betreffende bepaling te schrappen 

Het Milieuhandhavingsdecreet vermeldt nu dat kopieën van processen-verbaal bezorgd worden aan de 

“relevante gewestelijke overheden belast met milieuhandhaving”. Aangezien deze bepaling vaag en 

algemeen blijft, en er binnen de VHRM werd afgesproken om deze bepaling met gezond verstand toe te 

passen om uit te maken welke gewestelijke overheid relevant is voor bepaalde vaststellingen, wordt er 

over nagedacht om deze bepaling te schrappen.  

Er bestaat daarnaast consensus om de mogelijkheid te voorzien om andere dan “de relevante 

gewestelijke overheden belast met handhaving van de milieuwetgeving” in te lichten over bepaalde 

processen-verbaal.  

ANB stelt onder meer het volgende voor: 

 proces-verbaal wegens jachtmisdrijven naar de instantie bevoegd voor de afgifte van het 

jachtverlof.  

 proces-verbaal wegens ontbossing naar inspectie RWO 

 proces-verbaal tegen landbouwers wegens natuurmisdrijven naar ALV 

In deze context is het ook belangrijk te melden dat in het KB van ‘77 een wijziging zal doorgevoerd 

worden waardoor na het opleggen van een bestuurlijke boete, de instantie, bevoegd voor de afgifte van 

het jachtverlof, kan weigeren het jachtverlof te verlenen (of bestaand jachtverlof kan 

schorsen/intrekken). Dit gebeurt naar analogie met de mogelijkheid om het jachtverlof te weigeren naar 

aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

VHRM-werkgroep 

‘Bestuurlijke en 

Strafrechtelijke 

Sanctionering’ 

Sanctionering’. 

Dit houdt in dat de toezichthouders 

niet meer verplicht zijn een kopie 

van het proces-verbaal over te 

maken aan de relevante 

gewestelijke overheid, maar dat de 

bepaling facultatief wordt. 

Daarnaast wordt geadviseerd dat 

een kopie van het proces-verbaal 

niet enkel kan overgemaakt 

worden aan de relevante 

gewestelijke overheden zoals 

opgenomen in het 

Milieuhandhavingsdecreet, maar 

tevens ook aan andere relevante  

overheden. 

De aanpassing van het 

desbetreffende artikel neemt 

echter de problematiek van het 

gebruik van de informatie dewelke 

het proces-verbaal aanlevert niet 

weg.  Dit wordt verder onderzocht 

in het kader van de VHRM-

werkgroep ‘Bestuurlijke en 

Strafrechtelijke Sanctionering’.  

Deze nota werd opgenomen als 

bijlage bij dit advies. 

15. Artikel 16.3.26 - Mogelijkheid tot het nemen van bewarende maatregelen 

Hier staat één en ander toch wel in contrast/dualiteit met de rol van de officier van gerechtelijke politie / 

hulpofficier van de PDK (zie Wetboek van Strafvordering). 

 Lokale politie Door het gebrek aan een concreet 

wijzingsvoorstel neemt de VHRM 

deze opmerking niet als consensus 

mee in deze evaluatie. 
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16. Artikel 16.4.6 (artikel 60 Milieuhandhavingsbesluit) – Opleggen bestuurlijke maatregelen – burgemeester 

en provinciegouverneur 

Het Milieuhandhavingsdecreet voorziet in de mogelijkheid dat provinciegouverneurs en burgemeesters 

in gespecificeerde gevallen bestuurlijke maatregelen kunnen nemen. Bestuurlijke maatregelen kunnen 

enkel worden getroffen bij feiten die in strijd zijn met voorschriften die worden gehandhaafd met 

toepassing van het MHD. Art. 16.4.10. van het Milieuhandhavingsdecreet preciseert verder dat een 

besluit houdende bestuurlijke maatregel een vermelding bevat van de voorschriften die werden 

geschonden en een overzicht van de vaststellingen inzake de milieu-inbreuk of het milieumisdrijf.  Noch 

de gouverneurs, noch de burgemeesters zijn echter toezichthouder en het valt daarom moeilijk in te zien 

hoe zij voldoende op de hoogte kunnen zijn van de schendingen.  

Voorstel is om te onderzoeken hieraan kan worden verholpen (welke bijstand nodig is en hoe die kan 

worden geboden). 

 AMI Binnen de VHRM wordt er geen 

consensus bereikt inzake het al dan 

niet bestaan van de geformuleerde 

problematiek in de praktijk. Er 

wordt dan ook geadviseerd dat het 

niet noodzakelijk is om specifiek in 

het Milieuhandhavingsdecreet te 

bepalen hoe deze bijstand dient te 

worden aangeleverd. Indien 

dergelijk bijstand alsnog 

noodzakelijk zou blijken, kan dit in 

milieuhandhavingsprotocollen 

worden vastgelegd.   

Daarnaast dient te worden vermeld 

dat de burgemeester beroep kan 

op de lokale toezichthouders. 

17. Artikel 16.4.7 – Bestuurlijke maatregel gekoppeld aan persoon of perceel  

De huidige situatie is nu dat een bestuurlijke maatregel gekoppeld is aan de persoon van de 

‘vermoedelijke overtreder’ en niet aan een perceel/inrichting. Wat indien een onroerend goed/inrichting 

waarop een bestuurlijke maatregel rust, wordt overgedragen door een verkoper (in zijn verschillende 

hoedanigheden (eigenaar–exploitant / gebruiker-exploitant)? Indien een perceel wordt verkocht, blijft de 

bestuurlijke maatregel lastens de vermoedelijke overtreder en kan deze niet zomaar worden 

overgedragen op de koper. Een mogelijke oplossing zou erin bestaan dat een soort 

publiciteitsverplichting wordt opgelegd aan de notaris die bij verkoop moet melden dat een bestuurlijke 

maatregel op het perceel rust (naar analogie met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

Hierbij werd onmiddellijk de bedenking gemaakt dat een vermoedelijke overtreder niet steeds de 

eigenaar is. Vaak zijn dit exploitanten die houder zijn van de vergunning of een huurder of pachter. In 

deze gevallen biedt de publiciteitsverplichting van de notaris geen soelaas. 

Er werd verwezen naar overdracht-, informatie- en publiciteitsregelingen in andere relevante 

regelgevingen (bvb. Bosdecreet, Bodemdecreet, VCRO) waarin telkens sprake is van een uitdrukkelijk 

zakelijk voorwerp (“onroerend goed waarop dit decreet van toepassing is”, “de overdracht van gronden”, 

X  De VHRM adviseert dat een 

degelijke handhaving moet worden 

verzekerd en dat daartoe de meest 

geschikte formulering dient 

opgenomen te worden in het 

Milieuhandhavingsdecreet. 
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“een onroerend goed”), waar in het DABM wordt teruggekoppeld naar de persoon van de overtreder.  

Om een bestuurlijke maatregel overdraagbaar te maken, kan geopteerd worden om het persoonlijke 

karakter van de bestuurlijke maatregel te “neutraliseren”. Dit kan gebeuren door de woorden “aan de 

vermoedelijke overtreder” te schrappen. Dit, in combinatie met het voorzien van overdracht-, 

informatie- en publiciteitsregelingen zou ervoor kunnen zorgen dat de opgelegde bestuurlijke maatregel 

tegenstelbaar wordt gemaakt ten aanzien van derden. Ingeval de effectieve overtreder dan in gebreke 

blijft en het perceel waarop de bestuurlijke maatregel op rust werd overgedragen aan een derde, wordt 

de (ambtshalve) uitvoering van de bestuurlijke maatregel verzekerd. Daarentegen wordt ook verwezen 

naar de Algemene Wet Bestuursrecht van Nederland, waar het persoonlijk karakter van de last onder 

bestuursdwang (vergelijkbaar met bestuurlijke maatregelen) de uitvoering niet in de weg staat wanneer 

het voorwerp van de maatregel is overgedragen aan een derde (in de Awb wordt de last onder 

bestuursdwang, naast de overtreder, ook bekendgemaakt aan de rechthebbende op het gebruik van de 

zaak waarop de last betrekking heeft). Ten slotte wordt ook in dit advies gesteld dat een decretale 

definitie van het begrip “overtreder” ontbreekt. Indien de kring van adressanten van de bestuurlijke 

maatregel wordt uitgebreid, kan een grotere dekking worden gegarandeerd voor bepaalde situaties. 

Tevens werd het scenario onderzocht wanneer een onroerend goed werd overgedragen door een 

persoon die niet de eigenaar is. Hiervoor zou inspiratie kunnen gezocht worden in het Bodemdecreet en 

Milieuschadedecreet die voorzien in cascadesystemen. Eveneens wordt ook de optie beschreven om te 

voorzien in het stellen van een financiële zekerheid om te verzekeren dat de opgelegde verplichtingen 

zullen worden nageleefd. 

18. Artikel 16.4.7 – Beroep bij meenemen/vrijlaten van vogels – vernietigen van verboden tuigen bij 

bestuurlijke maatregel 

Er wordt vastgesteld dat tegen bepaalde bestuurlijke maatregelen in de praktijk geen beroep mogelijk is, 

bv. bij het onmiddellijk vrijlaten van vogels of het onmiddellijk vernietigen van tuigen waarvan het bezit 

verboden is. De vraag stelt zich dan ook of kan onderzocht worden of de beroepsmogelijkheid zoals 

voorzien in het Milieuhandhavingsdecreet voor dergelijke situaties niet moet herzien worden. 

Het ontvangen juridisch advies luidt dat, hoewel noch het verdrag van Aarhus, noch het grondwettelijk 

gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel, noch het EVRM (afhankelijk van de kwalificatie van de 

bestuursdwang) een schrapping van de administratieve beroepsprocedure uit het DABM in de weg lijkt te 

staan, het toch zeer nuttig en wenselijk is om dit behouden, omwille van de morele genoegdoening voor 

X  De VHRM sluit zich aan bij het 

standpunt van de LNE-werkgroep 

‘Handhaving’.  
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de beroepsindiener, alsook de eventuele aanspraak op een schadevergoeding.  

Binnen de werkgroep was er unanimiteit om de beroepsmogelijkheid toch te behouden en dit voorstel te 

schrappen. 

19. Artikel 16.4.7 en artikel 16.4.25 – Definitie overtreder 

Een bestuurlijke geldboete en bestuurlijke maatregel kunnen enkel opgelegd worden aan “de 

(vermoedelijke) overtreder”. De vraag rijst hoe ruim deze term kan geïnterpreteerd worden: enkel de 

dader zelf, degene die de norm schendt, de verboden handeling stelt of ook degene die door zijn 

toedoen het misdrijf mee mogelijk heeft gemaakt (bv. opdrachtgevers, bestuurder, aandeelhouder en/of 

degene die de feitelijke leiding/beslissingsbevoegdheid heeft in een bedrijf, …)  

De juridische dienst van het departement LNE onderzoekt in welke mate een verdere 

verduidelijking/afbakening van het begrip overtreder aangewezen is. 

X  Dit punt werd niet besproken 

binnen de VHRM omdat er geen 

concreet voorstel werd 

geformuleerd vanuit de LNE-

werkgroep ‘Handhaving’. 

20. Artikel 16.4.10 – Schriftelijke oplegging van bestuurlijke maatregelen 

Art. 16.4.10. van het Milieuhandhavingsdecreet stelt dat de schriftelijke oplegging van bestuurlijke 

maatregelen gebeurt door de kennisgeving van het besluit houdende bestuurlijke maatregelen. 

In de praktijk komt het voor dat de aangetekende zending niet in ontvangst wordt genomen waardoor de 

effectieve uitvoering van de maatregelen in het gedrang kan komen.  

Voorstel is om alternatieve manieren van bekendmaking van het besluit te voorzien. 

 AMI De VHRM adviseert om de 

mogelijkheid tot het inschakelen 

van een deurwaarder of het ter 

plaatse afgeven van een 

schriftelijke oplegging van een 

bestuurlijke maatregel tegen een 

ontvangstbewijs expliciet op te 

nemen in het 

Milieuhandhavingsdecreet om 

tegemoet te komen aan de 

problemen die zich in de praktijk 

stellen met artikel 16.4.10. 

21. Artikel 16.4.17 – Beroep besluit houdende bestuurlijke maatregelen  

Volgens art. 16.4.17. MHD vervallen bij gebrek aan een tijdige beslissing in beroep de bestuurlijke 

maatregelen. Bestuurlijke maatregelen worden getroffen in geval van ernstige tekortkomingen. Gezien 

het belangrijkste doel van de bestuurlijke maatregelen de terugkeer naar conformiteit is, is het voorstel 

om bij gebrek aan een tijdige beslissing bevestiging van de bestuurlijke maatregelen te hebben i.p.v. 

verval. 

 AMI De VHRM adviseert met  consensus 

dat het voorstel wordt gevolgd. 
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22. Artikel 16.4.18 – Verzoek om de oplegging van bestuurlijke maatregelen 

Derden kunnen onder bepaalde voorwaarden verzoeken om bestuurlijke maatregelen. Aan deze 

verzoeken is een aantal problemen verbonden. Zo zijn bestuurlijke maatregelen alleen mogelijk bij 

schending van een voorschrift. Het is voor derden echter moeilijk om uit te maken of bepaalde situaties 

schendingen uitmaken. De behandeling van de verzoeken moet gebeuren volgens een strikte procedure 

met korte termijnen. In de praktijk blijken deze termijnen niet altijd haalbaar. Het is ook zo dat de 

verzoeken kunnen worden gericht aan alle bevoegde personen, hetgeen in de realiteit resulteert in 

verzoeken die gelijktijdig bij verschillende bevoegde personen worden ingediend zonder dat dat door die 

personen geweten is. Voorstel is daarom om het ‘verzoek om bestuurlijke maatregelen’ te vervangen 

door een ‘verzoek om toezicht’ volgens een soepelere procedure. 

 AMI De VHRM adviseert met consensus 

dat het ‘verzoek om bestuurlijke 

maatregelen’ niet geschrapt dient 

te worden, maar dat de toevoeging 

van het ‘verzoek tot toezicht’ in het 

Milieuhandhavingsdecreet 

onderzocht dient te worden. Het is 

echter wel zo dat het verzoek om 

bestuurlijke maatregelen het 

verzoek om toezicht impliceert. 

Belangrijk in deze mogelijke 

toevoeging van het ‘verzoek tot 

toezicht’ is de garantie op een 

behoorlijke rechtsbescherming. 

Daarnaast is het tevens belangrijk 

dat een oplossing dient gezocht te 

worden om het mogelijke 

probleem van “forumshopping” te 

vermijden. 

Een tweede punt dat de VHRM wilt 

adviseren is het feit dat de 

termijnen zoals momenteel 

bepaald voor de procedure van het 

‘verzoek om bestuurlijke 

maatregelen’ dienen aangepast te 

worden, aangezien de procedure 

momenteel rigide is.  

23. Artikel 16.4.26 – Nettovoordeelontneming 

In het eindrapport van de studie “Analyse en toepassing van het instrument voordeelontneming in het 

kader van de bestuurlijke milieuhandhaving”
2
 werd in het besluit opgenomen dat uit de vergelijking van 

de wettelijke omschrijving van de penale voordeelontneming (bruto) en bestuurlijke voordeelontneming 

X  

 

De VHRM adviseert bij consensus 

dat in het 

Milieuhandhavingsdecreet de 

nettovoordeelontneming wordt 

vervangen door een 

                                                           
2 S. ROUSSEAU en C. BILLIET, “Analyse en toepassing van het instrument voordeelontneming in het kader van de bestuurlijke milieuhandhaving”, eindrapport, 74-75. 
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(netto) duidelijk is dat de bestuurlijke voordeelontneming beduidend delicater te hanteren is dan de 

penale. Het besluit gaat zelfs zo ver dat “de vraag kan worden gesteld of een decretaal ingrijpen dat de 

netto-voordeelontneming zou omvormen tot een bruto-voordeelontneming het overwegen niet waard 

zou zijn.” 

AMMC onderzoekt, mede op basis van haar eigen ervaring met dit instrument, of deze bevindingen 

nopen tot een aanpassing van de voordeelontneming (van netto naar bruto).   

Het is toch een vrij gekend gegeven dat de penale vermogensvoordelen, de bruto-voordelen zijn. Binnen 

het Milieuhandhavingsdecreet is dit op bestuurlijk vlak een nettovermogensvoordeel. Dit zorgt voor 

verwarring bij de gespecialiseerde politieambtenaar. De vraag kan dan ook gesteld worden dat de criteria 

zijn voor de berekening van de nettovoordeelontneming.  

 

 

 

 

 

Lokale politie 

brutovoordeelontneming, 

aangezien het instrument in zijn 

huidige vorm weinig wordt 

gebruikt. 

24. Artikel 16.4.31 – vaststelling van een milieumisdrijf – administratieve werklast 

Er moet worden voorkomen dat de politie (verbalisant) overbodig wordt belast met bijkomende taken 

die eventueel bij andere diensten gemakkelijker kunnen worden opgevraagd. Zo lijkt de bepaling “De 

verbalisant bezorgt, voor zover als mogelijk, de procureur des Konings tevens een overzicht van zowel de 

vroegere als de tegelijkertijd met het milieumisdrijf vastgestelde milieu-inbreuken en van de vroeger 

opgelegde bestuurlijke geldboeten.” Toch wel bijkomende werklast (vastgestelde zaken – contra 

vermoeden van onschuld cfr. artikel 6 EVRM). De vroeger opgelegde bestuurlijke geldboeten kunnen 

beter opgevraagd worden bij de diensten ter zake, met name de gewestelijke entiteit . 

 Lokale politie De VHRM adviseert bij consensus 

dat er een bepaalde formulering 

wordt opgenomen in het 

Milieuhandhavingsdecreet 

waardoor de administratieve 

werklast voor de verschillende 

handhavingsactoren tot een 

minimum wordt gereduceerd.   

25.  Artikel 16.4.32 – 180-dagen termijn 

De vraag kan gesteld worden of de stelling ‘te zijn herinnerd door verbalisant’ betekent dat de 

verbalisant een rappelagenda dien bij te houden. Dit kan, maar het is logisch dat de procureur hierin zijn 

verantwoordelijkheid neemt. 

Een herwerking van artikel 16.4.32., in die zin dat het systeem van verlenging van de aan de parketten 

toegekende termijn wordt afgeschaft en de parketten onmiddellijk beschikken over een 

beslissingstermijn van 360 dagen. 

Zoals het systeem nu is, leidt het versturen van herinneringsbrieven door de verbalisant en 

verlengingsbrieven of -formulieren door ons enkel tot bijkomende en zinloze extra werklast (het 

agenderen van het dossier door onze administratie, voorleggen aan de behandelende magistraat, ...) en 

 

 

 

 

Verenging Vlaamse 

Provincies   

 

Openbaar 

ministerie 

De VHRM adviseert om artikel 

16.4.32 als volgt te formuleren:  

De procureur des Konings beschikt 

hiertoe over een periode van 360 

te rekenen vanaf de dag waarop hij 

het proces-verbaal heeft 

ontvangen. Tijdens die periode van 

360 dagen, kan er geen bestuurlijke 

geldboete worden opgelegd.  
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administratieve rompslomp.  Het ware dan ook aangewezen dat dit systeem wordt afgeschaft. 

26. Procedurereglement Milieuhandhavingscollege (AMMC)
3
 

 De onmogelijkheid van het toevoegen van een volmacht indien de raadsman van AMMC geen 

advocaat is (artikel 10): 

Momenteel wordt niet voorzien in de mogelijkheid voor de verwerende partij om zich te 

regulariseren, indien er vergeten wordt een volmacht toe te voegen bij de memorie van antwoord. 

Indien deze situatie zich voordoet, wordt de verwerende partij ongelijk behandeld als regularisatie 

geen optie is, aangezien de memorie van antwoord wordt geacht niet ingediend te zijn. De Raad van 

State heeft deze opmerking eveneens gegeven, maar er werd geen gevolg aan gegeven. 

 Het overmaken van het administratief dossier enerzijds en het verzoekschrift met stukken 

anderzijds (artikel 11 en 12) 

In de oude procedure kreeg verwerende partij (AMMC) samen met de kennisgeving van het beroep, 

ook onmiddellijk het verzoekschrift. In het nieuwe procedurereglement wordt bepaald dat de 

verwerende partij vooreerst enkel de loutere kennisgeving van het feit dat er een beroep is 

ingediend, ontvangt, waarop zij onmiddellijk haar administratief dossier aan het MHHC dient te 

bezorgen. Pas daarna (onbepaalde termijn), krijgt AMMC kennis van de inhoud van het 

beroepsschrift.  

Het probleem stelt zich dat AMMC het administratief dossier aan het MHHC dient te bezorgen, 

zonder dat zij inhoudelijk op de hoogte is van het beroepsschrift/dossier van de verzoekende partij. 

Gelet op de rechten van verdediging is dit een ongebruikelijk procedureverloop. AMMC moet 

immers naast het PV en het bewijs van kennisgeving, enkel die stukken/inlichtingen overmaken die 

relevant zijn voor de beoordeling van het beroep (artikel 11 §3). Wat relevant is voor de 

beoordeling van het beroep, kan slechts bepaald worden indien AMMC inhoudelijk op de hoogte is 

van het verzoekschrift en de stukken. Een bijkomend aspect is dat AMMC zo snel mogelijk 

inhoudelijk op de hoogte gebracht zou moeten worden van het beroepsdossier om, i.f.v. de aard 

van het beroep, te kunnen oordelen of in casu de aanstelling van een advocaat nodig is.  

 De aanstelling van een deskundige (artikel 23 e.v.) en de gedingskosten (artikel 40 e.v.): 

X  Dit punt werd niet expliciet 

besproken binnen de VHRM 

aangezien dit specifiek handelt 

over de beroepsprocedure bij het 

Milieuhandhavingscollege. 

 

                                                           
3 Voorstel aangereikt door AMMC (dep. LNE) na goedkeuring door MC dd. 2/12/2011 
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Indien het MHHC ambtshalve een deskundige aanstelt, dan schiet het MHHC de kosten voor, maar 

betaalt de ‘verliezende partij’ uiteindelijk de kosten. Eén van de partijen kan hier ongewild 

opgezadeld worden met (potentieel hoog oplopende) gedingkosten.  Er wordt best onderzocht of, 

in bepaalde gevallen (bv. ambtshalve aanstelling deskundige), het MHHC hiervoor geen beroep kan 

doen op het eigen expertisebudget. 

 De vereenvoudigde procedure (artikel 38 en 39): 

In geval de kamervoorzitter van oordeel is dat het beroep klaarblijkelijk ongegrond/gegrond is, 

kunnen de partijen enkel nog op de zitting opmerkingen mondeling meedelen. Het indienen van 

een memorie is dan niet meer mogelijk of er zal geen rekening mee gehouden worden. Afhankelijk 

van de complexiteit van bepaalde beroepsdossiers lijkt het evenwel wenselijk dat ook schriftelijke 

nota’s tot de debatten zouden worden toegelaten.  

Ter vergelijking: 

- Korte debatten (artikel 735 Ger.W, behandeling op de inleidende zitting of nabije toekomst): dit kan 

enkel mits akkoord van de partijen. Behoudens het akkoord van de partijen, somt dit artikel ook expliciet 

de gevallen op waar korte debatten mogelijk zijn zoals bijvoorbeeld de invordering van een niet-betwiste 

factuur. Bovendien hebben partijen nog steeds de mogelijkheid om conclusies in te dienen. 

- Raad van State (artikel 93 Besluit van de Regent): deze regeling is vergelijkbaar met de vereenvoudigde 

procedure (toch niet helemaal aangezien dit in het kader is van een cassatieberoep en niet in het kader 

van een hoger beroep waar de zaak volledig in heroverweging moet genomen worden!), maar een arrest 

van de Raad van State heeft wel gesteld dat “In een essentieel schriftelijke procedure – zelfs indien die 

tot haar meest eenvoudige vorm is herleid, zoals in het geval van toepassing van art. 93 Proc. Regl. –, kan 

het gewicht van een pleidooi niet vergeleken worden met dat van een proceduregeschrift. De toepassing 

van art. 93 moet rekening houden met de eminente rol die het recht op een eerlijk proces in een 

democratische samenleving vervult. Een pleitnota die de verzoeker heeft neergelegd, en die ter kennis 

van de andere partijen is gebracht, moet in aanmerking genomen worden, op dezelfde wijze als een 

geschrift waarin het procedurereglement voorziet “(R.v.St., 4 juni 1997, n.v. Cinés Wellington, nr. 

66.564). 

27. Onderzoek naar afhandeling van de in beslag genomen zaken, wanneer het milieumisdrijf niet 

strafrechtelijk maar bestuurlijk werd gesanctioneerd  

Wanneer zaken gerechtelijk in beslag genomen worden en het milieumisdrijf niet strafrechtelijk wordt 

X  Dit punt verdient verder 

onderzoek, hetgeen zal 

plaatsvinden in de VHRM-
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vervolgd, stelt zich de vraag bij toezichthouders en politiediensten wat er dan gebeurt met de in beslag 

genomen zaken. Deze problematiek wordt momenteel ook behandeld binnen het expertisenetwerk 

leefmilieu van de parketten. Ook AMMC zal dit verder onderzoeken. 

Volgende conclusies kunnen voorlopig reeds geformuleerd worden ogv het ingewonnen juridisch advies: 

Artikel 16.3.26 DABM luidt als volgt “Bij de vaststelling van een milieumisdrijf kunnen toezichthouders, 

met het oog op de bewijsvoering, alle bewarende maatregelen met betrekking tot zaken nemen voor een 

termijn van hoogstens 72 uur. De toezichthouders die aldus een bewarende maatregel hebben genomen, 

brengen de procureur des Konings bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar het milieumisdrijf is 

gepleegd, hiervan onmiddellijk op de hoogte.”  

Dit artikel is te situeren in de toezichtsfase (cfr. adressanten artikel: toezichthouders) en heeft als 

finaliteit het veilig stellen van potentieel bewijsmateriaal in de overgang naar het opsporingsonderzoek. 

Deze bewarende maatregel kadert binnen de klassieke inbeslagneming van zaken met het oog op de 

bewijsvoering of de verbeurdverklaring door de strafrechter, zoals gekend in het strafrecht. De klassieke, 

strafrechtelijke inbeslagneming die volgt op de bewarende maatregel verloopt verder volgens de 

algemene strafprocesrechtelijke regels die ter zake van toepassing zijn (artikel 35 ev. Wetboek van 

Strafvordering). Indien dit gebeurd is, en nadien de procureur des Konings toch beslist om niet 

strafrechtelijk te vervolgen en het dossier bezorgt aan AMMC voor bestuurlijke sanctionering, rijst de 

vraag naar het lot van de in beslag genomen zaken.  

Het is enkel de procureur des Konings die bevoegd is om te oordelen over de opheffing van een 

opsporingshandeling in het kader van het opsporingsonderzoek. Aangezien de strafvordering vervalt 

door de beslissing van de procureur des Konings om niet strafrechtelijk te vervolgen (artikel 16.4.34 

DABM), lijkt de strafrechtelijke inbeslagneming daardoor principieel een einde te nemen. Dit artikel biedt 

allerminst aan de toezichthouders het recht om de zaken nog langer aan de betrokkene te onttrekken. 

Voor de toezichthouders bevinden zich wat dit betreft meer mogelijkheden in artikel 16.4.7, §2, 4° 

DABM.  

Artikel 16.4.7, §2, 4° DABM bepaalt immers dat bestuurlijke maatregelen de vorm kunnen aannemen 

van: “het meenemen van daarvoor vatbare zaken, met inbegrip van afvalstoffen, waarvan het bezit of 

het gebruik in strijd is met de milieuwetgeving, vermeld in artikel 16.1.1, eerste lid.” 

Dit artikel is er vooral op gericht om een einde te maken aan de onwettige toestand in plaats van te 

bestraffen in de zin van leedtoevoeging. Dit artikel laat een ruime beslissingsvrijheid aan de optredende 

werkgroep ‘Bestuurlijke en 

Strafrechtelijke Sanctionering’. 



 

21 
 

toezichthouders, wat op zich niet problematisch is gelet op beoordelings- en afwegingscriteria die 

besloten liggen in het DABM, de beginselen van behoorlijk bestuur, de milieubeleidsbeginselen, …. Wel 

blijft de vaststelling dat artikel 16.4.7, §2, 4° DABM, eens een toezichthouder met inachtname van de 

hierboven uiteengezette beoordelings- en afwegingscriteria zaken meeneemt, op geen enkele manier 

aangeeft hoe de optredende toezichthouder geacht wordt te beschikken over de aldus meegenomen 

zaken. Enkel in de voorbereidende werken wordt het volgende meegegeven: “Zaken die door een 

toezichthouder worden meegenomen moeten niet naar de griffie van de bevoegde rechtbank worden 

overgebracht, maar kunnen in bewaring worden gesteld bij de verbaliserende instantie in afwachting van 

een uitspraak.” Het lijkt zo dat het de optredende toezichthouder is die met toepassing van artikel 

16.4.7, §2, 4° DABM de zaken meeneemt, over deze zaken beschikt. Hiervoor kan desgevallend een 

duidelijkere, decretale omkadering van de beschikkingsbevoegdheid (om beheersmaatregelen inzake 

verkoop/vernietiging vast te leggen) van de toezichthouders worden uitgewerkt.  

Wat vooralsnog onduidelijk blijft is de situatie waarin eenzelfde zaak het voorwerp uitmaakt van een 

bestuurlijke maatregel en van een strafrechtelijke inbeslagneming. Het is denkbaar dat in de mate dat 

het milieumisdrijf in het strafrechtelijke spoor wordt afgehandeld, de toezichthouder die de bestuurlijke 

maatregel initieel had opgelegd, bevoegd blijft om hierover te beschikken. Dit doet weliswaar geen 

afbreuk aan de bevoegdheid van de procureur des Konings om een strafrechtelijke inbeslagneming te 

bevelen met toepassing van de strafprocesrechtelijke regels met het oog op de bewijsvoering of een 

eventuele verbeurdverklaring. Hier lijken praktische afspraken tussen de toezichthouders en het 

openbaar ministerie aangewezen, om te vermijden dat het bestuurlijke en het penale beleid met 

betrekking tot het in beslag nemen van zaken elkaar niet op ongewenste wijze doorkruisen. 

28. Impact Salduz-rechtspraak eb Salduz-wet 

Naar aanleiding van de Salduz-rechtspraak en de Salduz-wet die in België vanaf 1 januari 2012 in werking 

treedt, dient duidelijk te zijn welke de gevolgen hiervan zijn voor de opgestelde processen-verbaal door 

politie en/of toezichthouders en de beboeting hiervan bij AMMC op basis van deze processen-verbaal.  

Op 27 november 2008 deed de Grote Kamer van het EHRM een belangrijke uitspraak in de zaak Salduz t. 

Turkije. De minderjarige Salduz werd veroordeeld voor bepaalde terroristische misdrijven op basis van 

verklaringen die hij tijdens zijn vrijheidsberoving had afgelegd zonder bijstand van een raadsman. Aan de 

orde was dan ook of artikel 6.3 c) EVRM een verdachte het recht geeft te worden bijgestaan door een 

raadsman naar aanleiding van het eerste verhoor. Het EHRM vond dat dit wel degelijk het geval was. 

Volgens het Hof behoort het recht van elke verdachte om daadwerkelijk toegang te hebben tot een 

advocaat vanaf het eerste politieverhoor tot de fundamentele elementen van een eerlijk proces. De wet 

 

X 

 

 

 

Lokale politie 

Binnen de VHRM bestaat er geen 

consensus rond het feit of 

toezichthouders al dan niet 

“verhoren” afnemen. De VHRM zal 

dit punt dan ook pas bespreken 

nadat hieromtrent duidelijkheid is 

ontstaan in de rechtspraak en zal 

dit dus blijven opvolgen. 
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van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 

betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid 

wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem 

te worden bijgestaan, is de reactie van de wetgever op de rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens inzake het recht van bijstand van een advocaat voor de verdachte van bij het 

eerste verhoor door de politiediensten. Deze is sedert 1 januari 2012 in werking getreden.  

Het verdient aanbeveling om het DABM te gaan evalueren in het licht van deze wetswijziging. Zo kan 

bekeken worden of er geen aanpassing nodig is om duidelijk te maken dat iedereen die milieumisdrijven 

vaststelt verhoren kan afnemen.  

29. Hoofdstuk V Milieuhandhavingsdecreet – Inning en invordering van verschuldigde bedragen – 

ambtshalve uitvoering op kosten van de vermoedelijke overtreder 

In het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 is in artikel 162,§8 en 163 een regeling voorzien waarbij in 

geval van ambtshalve optreden van de OVAM een retributie (administratieve beheerskost) moet worden 

betaald door de saneringsaansprakelijke/de in gebreke blijvende saneringsplichtige. In art. 220 VLAREBO 

is die retributie forfaitair vastgesteld op 10% van de kosten van de ambtshalve uitgevoerde 

bodemonderzoeken/bodemsanering. Dit gold ook voor het ambtshalve optreden van de OVAM in het 

kader van de handhaving van het Bodemdecreet. Met de inwerkingtreding van het 

Milieuhandhavingsdecreet werden de handhavingsbepalingen van het Bodemdecreet evenwel geschrapt 

en dus ook de retributie in het kader van de handhaving.  Er wordt voorgesteld om te onderzoeken of dit 

principe van 'administratieve beheerskost' als schadepost ten laste van de overtreder ook in het 

milieuhandhavingsdecreet in te schrijven en dit forfaitair vast te leggen op een welbepaald % (10% ex 

aequo et bono) van de kosten gemaakt bij ambtshalve optreden. De beheerskost die de toezichthouder 

maakt in het kader van handhaving is moeilijk voor elk concreet geval exact te begroten. In de 

rechtspraak wordt dit principe ook aanvaard voor bijvoorbeeld de overheid (gemeente en Vlaamse 

Gewest) die naar aanleiding van schade aan verkeersinfrastructuur herstellingen moet uitvoeren in het 

kader van haar taak als wegbeheerder.  

X  De VHRM adviseert met consensus 

om het voorstel nader te 

onderzoeken.  

30. Artikel 16.5.1 – 16.5.5 – Afzien van kostenverhaal bij dwanguitvoering of ambtshalve uitvoering door 

toezichthouder op kosten van de vermoedelijke overtreder 

In het Milieuschadedecreet is voorzien dat als de exploitant bepaalde herstelverplichtingen niet uitvoert, 

de bevoegde overheid dit ambtshalve op kosten  van de in gebreke blijvende exploitant kan doen. In 

bepaalde gevallen is het evenwel niet zinvol om de kosten van dit ambtshalve optreden terug te 

X  De VHRM adviseert met consensus 

dat een dergelijke bepaling – 

analoog het Milieuschadedecreet – 

wordt opgenomen in het 

Milieuhandhavingsdecreet.  
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vorderen. Hiervoor is evenwel een decretale rechtsgrond noodzakelijk. Die rechtsgrond werd 

uitdrukkelijk opgenomen in het Milieuschadedecreet, nl artikel 15.8.15:: "In afwijking van artikel 15.8.12, 

kan de Vlaamse Regering beslissen af te zien van verhaal wanneer de verhaalkosten groter zijn dan het 

terug te vorderen bedrag of wanneer niet kan worden vastgesteld wie de exploitant is." 

Ook in het kader van het Milieuhandhavingsdecreet is voorzien dat de toezichthouder in bepaalde 

gevallen op kosten van de vermoedelijke overtreder  ambtshalve kan optreden (zie artikel 16.4.7,§1,3° en 

16.4.16, tweede lid DABM). De terugvordering van die kosten  wordt geregeld in artikel 16.5.1 tot en met 

16.5.5 DABM, maar daar is geen gelijkaardige bepaling opgenomen over afzien van kostenverhaal zoals in 

het Milieuschadedecreet (artikel 15.8.15 DABM). 

Er wordt voorgesteld om een gelijkaardige bepaling op te nemen in het Milieuhandhavingsdecreet. 

31. Artikel 16.5.2 – Inning en invordering van ambtshalve gemaakte kosten 

Op basis van artikel 16.5.2, §3 DABM heeft het Vlaamse Gewest tot zekerheid van de betaling van de 

opgelegde bestuurlijke geldboeten een algemeen voorrecht op alle roerende goederen van de 

schuldenaar en kan het een wettelijke hypotheek nemen op de in het Vlaamse Gewest gelegen goederen 

van de schuldenaar. Dit geldt vreemd genoeg niet voor de kosten die de toezichthouder heeft gemaakt 

voor de ambtshalve uitvoering van de bestuurlijke maatregelen. Voor de opheffing van de bepalingen 

over de bestuurlijke handhaving in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 naar aanleiding van de 

invoering van het Milieuhandhavingsdecreet was dit wel mogelijk voor de OVAM op basis van artikel 160 

van het Bodemdecreet.  

Voorstel tot aanpassing: de mogelijkheid voorzien in artikel 16.5.2,§3 DABM uitbreiden voor de 

bestuurlijke maatregelen die de toezichthouders hebben genomen op kosten van de vermoedelijke 

overtreder (art. 16.4.7.,§1,3° DABM) en de kosten die zij hebben gemaakt in het kader van de ambtshalve 

uitvoering van de bestuurlijke maatregelen (art. 16.4.16, tweede lid DABM). 

X  De VHRM adviseert met consensus 

dat de mogelijkheid – zoals 

opgenomen in artikel 16.5.2, §3 – 

tevens wordt opgenomen in de 

artikelen 16.4.7,§1,3° en 16.4.16. 

32. Artikel 16.5.7 – problematiek eedaflegging voor gewestelijke milieuopsporingsambtenaren (GMO) 

De vraag stelt zich of één rechtsgebied volstaat om bevoegd te zijn over het hele Vlaamse gewest: 

 contractuele toezichthouders: art. 12/1 MHB: cf. interpretatie LNE-werkgroep ‘Handhaving’: de 

eedaflegging voor een vrederechter moet niet worden overgeschreven in andere kantons. Hierbij 

wordt ook de mogelijkheid onderzocht of de eedaflegging niet beter gebeurt door de leidend 

X  Dit punt werd niet besproken 

binnen de VHRM omdat er geen 

concreet voorstel werd 

geformuleerd vanuit de LNE-

werkgroep ‘Handhaving’. 
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ambtenaar in plaats van het vredegerecht. 

 GMO: art. 16.5.7 DABM: de akte van aanstelling en beëdiging moet worden overgeschreven in elk 

rechtsgebied waarbinnen ze hun bevoegdheden willen uitoefenen.  

Voorstel om de regelgeving zo aan te passen dat een eed voor de rechtbank van eerste aanleg waartoe 

hun standplaats behoort, volstaat om als GMO bevoegd te zijn over het hele Vlaamse Gewest 

33. Artikel 16.6.1, §1 – onderscheid opzet of onachtzaamheid in de algemene strafbaarstelling 

De vraag wordt gesteld of in artikel 16.6.1. DABM (algemene strafbaarstelling) een verschil in boete moet 

voorzien worden indien het misdrijf opzettelijk dan wel door onachtzaamheid werd gepleegd. In alle 

andere strafbaarstellingen is dit immers wel het geval. 

X  De VHRM acht het niet 

noodzakelijk dat er een verschil in 

boete moet worden voorzien 

indien het misdrijf opzettelijk al 

dan niet onachtzaam werd 

gepleegd. Het voorstel wordt dan 

ook niet opgenomen in het advies 

van de VHRM. 

34. Artikel 16.6.2, §2 – kleine vormen van openbare overlast  

Het kan opportuun zijn dat er een duidelijker omschrijving van het begrip "kleine vormen van openbare 

overlast" wordt opgenomen in het Milieuhandhavingsdecreet. Ondanks de stellingname van het 

Grondwettelijk Hof hieromtrent, zijn bepaalde actoren immers nog steeds van oordeel dat deze bepaling 

niet strookt met het legaliteitsbeginsel. 

 Openbaar 

ministerie 

Binnen de VHRM werd het principe 

van de kleine vormen van 

openbare overlast besproken in de 

werkgroep ‘Informatie-

uitwisseling’. Aangezien de 

gemeenten zelf bepalen of 

gemeentelijke administratieve 

sancties worden gehanteerd en zelf 

een specifiek overlastreglement 

opstellen, is het moeilijk om kleine 

vormen van openbare overlast te 

definiëren in het 

Milieuhandhavingsdecreet. De 

gemeenten kunnen immers een 

eigen specifieke invulling geven aan 

deze term. De VHRM neemt het 

voorstel dan ook niet mee in zijn 

advies.  
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35. Artikel 16.6.3quinquies -  verwijdering woord ‘of’ 

In artikel 16.6.3quinquies van het Milieuhandhavingsdecreet dienen de woorden “Wie opzettelijk of” 

vervangen te worden door de woorden “Wie opzettelijk”. Artikel 16.6.3quinquies kan tot nu toe immers 

verkeerd worden geïnterpreteerd. Door de schrapping van het woord “of” is de formulering analoog aan 

die van andere artikels uit hetzelfde hoofdstuk. 

X  De VHRM adviseert met consensus 

om het voorstel te volgen. 

36. Strafverzwaring bij recidive 

In onder andere het milieubeheerrecht bestond vroeger de mogelijkheid dat na een eerdere 

strafrechtelijke veroordeling een strafverzwaring werd doorgevoerd. 

X  De VHRM sluit zich in zijn advies 

niet aan bij dit voorstel. Aangezien 

de vorken van de strafmaten veel 

groter zijn met de intreding van het 

Milieuhandhavingsdecreet, is het 

niet meer noodzakelijk 

strafverzwaring bij recidive 

legislatief te voorzien. 
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Bijzondere verbeurd verklaring van voorwerpen bestemd of gediend voor het plegen van het misdrijf, 

zelfs als men er geen eigenaar van is 

Het komt in de praktijk voor dat bij het vaststellen van een milieumisdrijf de voorwerpen niet kunnen 

verbeurd verklaard worden omdat degene die het misdrijf pleegt geen eigenaar is van de voorwerpen. 

Men wenst hier een oplossing voor te vinden. 

X  De VHRM formuleert momenteel 

geen advies ter zake. Op termijn 

kan hierover eventueel juridische 

insteek worden gevraagd. 

38.  Artikel 16.7.1 – Personen bevoegd voor het treffen van veiligheidsmaatregelen 

Art. 16.7.1. MHD verwijst voor de vaststelling van de personen bevoegd voor het treffen van 

veiligheidsmaatregelen naar art. 16.4.6. MHD waarin de personen bevoegd voor het treffen van 

bestuurlijke maatregelen worden bepaald. Aangezien de gouverneurs en burgemeesters alleen in geval 

van specifieke schendingen bevoegd zijn voor bestuurlijke maatregelen en aangezien de schending van 

een voorschrift geen voorwaarde is voor het treffen van veiligheidsmaatregelen, geeft art. 16.7.1. MHD 

aanleiding tot onduidelijkheid over de bevoegdheid van de gouverneurs en burgemeesters. 

Voorstel is om in art. 16.7.1. MHD zelf de bevoegde personen op te nemen, en dus niet te verwijzen naar 

art. 16.4.6. MHD. 

 AMI De VHRM adviseert met consensus 

dat de geformuleerde aanpassing 

wordt verwerkt in het 

Milieuhandhavingsdecreet. 

39. Vlarem-bepalingen – lijst milieu-inbreuken X  De VHRM adviseert dat elke 

mogelijke overlap tussen de 
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Een aantal bijkomende VLAREM-bepalingen inzake bepaalde verplichtingen van milieucoördinatoren 

dienen opgenomen te worden in de lijst van de milieu-inbreuken. 

Dit wordt momenteel nog onderzocht door AMV en AMMC 

bepaalde milieu-inbreuken en de 

milieumisdrijven wordt 

weggewerkt.  

40. Aanduiden toezichthouders voor toezicht op VO nr. 1102/2008  

Het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 28 oktober 2011, BS 21 december 2011, brengt de ‘Verordening 

(EG) nr. 1102/2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -

mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik’ onder het toepassingsgebied van het 

Milieuhandhavingsdecreet. Voor het toezicht op deze verordening werden nog geen toezichthouders 

aangeduid. Toezicht op deze verordening dient derhalve toegevoegd te worden aan de 

toezichtsopdrachten van de toezichthouders van AMI. 

X  De VHRM adviseert het aanduiden 

van toezichthouders bevoegd voor 

de handhaving van de verordening 

EG nr.  1102/2008. 

41. Wijzigen toezichtsopdrachten ALBON (artikel 24, 1° Milieuhandhavingsbesluit) 

De huidige formulering van artikel 24, 1°, van het Milieuhandhavingsbesluit geeft aan de afdeling, 

bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, in het kader van het Milieuvergunningendecreet de opdracht tot 

toezicht, wat betreft het gevaar voor grondverschuivingen of instortingen, voor alle inrichtingen van 

klasse 1 en 2 waarvoor ze adviesbevoegdheid heeft volgens artikel 20 van Vlarem I. Deze koppeling 

tussen de advies- en toezichtbevoegdheid stond in het oude artikel 58, 4°, van Vlarem I, en werd bij de 

opmaak van het Milieuhandhavingsbesluit zo overgenomen in artikel 24, 1°, van dat besluit. 

Het overgrote merendeel van de rubrieken waarvoor de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, 

adviesbevoegdheid heeft, betreft echter inrichtingen waar het gevaar voor stabiliteitsproblemen zich 

normaal gezien niet stelt. Een kwaadwillige lezing van het huidige artikel zou er echter toe kunnen leiden 

dat de afdeling toch wordt aangesproken ingeval van een grondverzakking in een dergelijke inrichting, 

ook wanneer deze grondverzakking het gevolg is van bijvoorbeeld overvloedige regenval, en niet van de 

vergunde activiteit zelf. Daarom is het aangewezen om de toezichtopdrachten van de afdeling in het 

kader van het Milieuvergunningendecreet los te koppelen van haar adviesbevoegdheden, en te beperken 

tot die inrichtingen waar er een gevaar bestaat voor stabiliteitsproblemen die een onmiddellijk gevolg 

zijn van de vergunde activiteiten zelf.  

De afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, beschikt enkel over de vereiste specifieke 

deskundigheid en menskracht voor het toezicht op de stabiliteitsproblemen bij inrichtingen vergund in 

het kader van de Vlaremsubrubrieken 18.1 en 18.4 en bij inrichtingen vergund in het kader van 

Vlaremrubriek 60 indien het een opvulling van een vergunde ontginning betreft. In de huidige praktijk 

X   De VHRM formuleert het advies het 

voorstel te volgen. 
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oefent de afdeling dan ook enkel voor deze inrichtingen toezicht uit wat stabiliteitsproblemen betreft. De 

wijziging van artikel 24, 1°, zal dan ook geen implicaties hebben op het terrein. 
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b. Beleidsaanbevelingen  

 

 Beleidsvoorstel  LNE-werkgroep 

‘Handhaving’ 

Lid, 

vertegenwoordiger, 

plaatsvervanger 

VHRM 

Advies VHRM 

1. Artikel 16.2.4 - Milieuhandhavingsprogramma  

Er bestaat bij de LNE-handhavingsactoren consensus om aan de 

VHRM voor te stellen om de mogelijkheid te onderzoeken om het 

jaarlijks milieuhandhavingsprogramma te vervangen door een 

meerjarenprogramma, aangezien het programma van de meeste 

entiteiten niet elk jaar ingrijpend wijzigt.  

 

Het Milieuhandhavingsprogramma dient naar analogie van de  

zonale veiligheidsplannen en het nationaal veiligheidsplan van de 

politie te worden opgesteld  

 

 

X 

VHRM 

 

 

 

 

 

Lokale politie 

De Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving wenst het 

volgende tekstvoorstel te formuleren: 

Jaarlijks stelt de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving een 

milieuhandhavingsprogramma op. In dit programma geeft de 

Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving aan welke concrete 

acties de Raad zelf plant te  ondernemen ter verbetering van de 

milieuhandhaving in het Vlaamse Gewest in al zijn aspecten. 

Vijfjaarlijks stelt de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving 

een gecoördineerd Milieuhandhavingsplan op hetgeen de  

handhavingsprioriteiten van handhavingsinstanties vermeld in dit 

decreet bundelt. De handhavingsinstanties dienen hiertoe zelf een 

individueel vijfjaarlijks handhavingsplan op te stellen hetgeen op 

eenvoudige vraag wordt overgemaakt aan de Vlaamse Hoge Raad 

voor de Milieuhandhaving. 

2. Behandeling bosmisdrijven door politierechtbanken en 

natuurmisdrijven door correctionele rechtbanken 

Bos- en visserijmisdrijven worden behandeld door de 

politierechtbanken met correctionele straffen. De 

politierechtbanken leggen nochtans hun focus op 

verkeersinbreuken, waardoor de bos- en visserijmisdrijven zonder 

gevolg blijven.  

Om dit te wijzigen zou artikel 138 Wetboek Strafvordering moeten 

aangepast worden, en dit betreft federale bevoegdheid. Daarom 

bestaat binnen bepaalde arrondissementen (Kortrijk en Antwerpen) 

X MHR2009 De VHRM wenst als beleidsaanbeveling te formuleren dat 

hieromtrent de nodig afspraken worden gemaakt tussen de 

Vlaamse en Federale Overheid opdat artikel 138 van het Wetboek 

van Strafvordering kan worden aangepast.  
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reeds de afspraak dat bos- en visserijmisdrijven worden 

doorgestuurd naar het parket van de correctionele rechtbanken ter 

voorbereiding van het dossier om daarna terug te sturen naar de 

politierechtbank waar de dagvaarding gebeurt (praktische 

oplossing). 

3. Bestuurlijke transactie en bestuurlijke dwangsom 

In het kader van de evaluatie van het Milieuhandhavingsdecreet 

werden de instrumenten ‘bestuurlijke transactie’ en ‘bestuurlijke 

dwangsom’ onderzocht in de schoot van de VHRM-werkgroep 

‘Dataverzameling, Kennisopbouw en Innovatie’. 

De nota ter zake wordt opgenomen als bijlage bij dit advies.  

 VHRM 

WG ‘dataverzameling, 

kennisopbouw en 

innovatie’ 

De VHRM adviseert met consensus dat de instrumenten 

‘bestuurlijke transactie’ (in de zin van een minnelijke schikking, voor 

te stellen door AMMC aan de vermoedelijke overtreder) en 

‘bestuurlijke dwangsom’ (onder een aantal voorwaarden bepaald in 

de nota) worden opgenomen in het Milieuhandhavingsdecreet. 

Voor de concrete uitwerking van het advies wordt er verwezen naar 

de nota ter zake die wordt opgenomen als bijlage. 

4. Toezichthouders politiezones 

Ingevolge artikel 16.3.1 §1.5° DABM werd er in een mogelijkheid 

voorzien van het aanstellen binnen de politie van een 

toezichthouder.  Hierover is de lokale politie – of een 

vertegenwoordiger - niet bevraagd. De organisatie en bevoegdheid 

van de politie is momenteel een federale aangelegenheid (artikel 

184 Grondwet). Het lijkt vooreerst toch nog eens nuttig ter zake de 

nodige studie te doen en in een overleg te voorzien.  Vragen die men 

zich bijvoorbeeld kan stellen zijn de aansprakelijkheid van de 

politieambtenaar bij het uitvoeren van bepaalde taken (zie artikel 47 

e.v. Wet van 5 augustus 1992 op het Politieambt) en de regels inzake 

hiërarchie (contra artikel 16.3.3 DABM), voorwaarden tot 

aanstelling, opleggen van bestuurlijke maatregelen (artikel 16.4.10 

e.v. DABM),… 

 Lokale politie Aangezien er in het kader van het Milieuvergunningendecreet reeds 

Vlarem-ambtenaren konden aangesteld worden binnen de politie, 

er bij de opmaak van het Milieuhandhavingsdecreet voor gekozen 

werd om in de mogelijkheid te voorzien om lokale toezichthouders 

bij de politiezones aan te stellen en het Milieuhandhavingsrapport 

2010 van de VHRM laat zien dat bijna 65% van de responderende 

politiezones minimum 1 toezichthouder heeft, wordt deze 

beleidsaanbeveling niet gedragen door de VHRM.   

 

5. Toezichthouders politiezones 

Het voorzien in een mogelijkheid tot het opleggen (artikel 16.3.6 

DABM) van een minimum aantal toezichthouders is misschien ook 

eens dringend af te toetsen. 

 Lokale politie Aangaande de mogelijkheid tot het opleggen van een minimum 

aantal toezichthouders verwijst de VHRM naar artikel 16.3.6 van het 

Milieuhandhavingsdecreet en artikel 16 van het 

Milieuhandhavingsbesluit. Aangezien dit reeds expliciet werd 

opgenomen in de regelgeving, formuleert de VHRM deze opmerking 
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niet als beleidsaanbeveling. 

6. Toezichthouders politiezones 

Over de voorwaarden tot aanstelling van toezichthouders 

(inzonderheid opleiding) kunnen er zich uiteraard problemen 

voordoen. Normaal verloopt een opleiding via politiescholen 

die wettelijk zijn geregeld. Voor de opleiding is er thans geen 

subsidie gekend; dit ondanks de diverse inspanningen die 

bepaalde politiezones reeds deden. De mogelijkheid zou 

eventueel kunnen bekeken worden om andere zaken aan 

politiezones te vergoeden dan de opleiding en artikel 16.3.4. 

DABM in die zin aan te passen (vergoeding kosten 

stamnamen, voertuigen, personeelskosten…); eventueel 

gelinkt aan een wijziging van artikel 16.5.1. DABM. Het is 

tevens een gegeven dat de lokale politie een belangrijke 

leverancier is van eerstelijnsvaststellingen (al of niet bij 

gebreke van 24/24 uur permanentie/bereikbaarheid andere 

bevoegde instanties) 

 Lokale politie Artikel 16.3.4 van het Milieuhandhavingsdecreet bepaalt dat 

de Vlaamse Regering binnen de perken van de 

begrotingskredieten de aanstelling van de toezichthouders –

ook deze van de politiezone – kan subsidiëren, alsook 

ondersteuning kan geven voor de opleiding en permanente 

vorming van die toezichthouders. 

Aangezien het Milieuhandhavingsdecreet reeds expliciet een 

bepaling bevat ter zake, acht de VHRM het niet opportuun 

een beleidsaanbeveling in die richting te formuleren. 

7. Nietigheid bevoegdheid vaststelling 

Er wordt verwezen naar de beslissing van het 

Milieuhandhavingscollege van 17/02/2011 (MHHC-11/1-VK) 

waar omwille van het gegeven dat de initiële vaststellingen 

niet door een toezichthouder zijn gedaan de zaak – 

ambtshalve – werd vernietigd.  

Eventueel kan er bekeken worden of een uitzondering voor 

politie (gedeeltelijke bevoegdheid - geen hoedanigheid van 

toezichthouder) kan worden doorgevoerd voor bepaalde 

zaken gelinkt aan de politie op het wegverkeer.  

 Lokale politie De VHRM formuleert de opmerking niet als een 

beleidsaanbeveling, maar zal er over waken dat bij de 

uitbreiding van de milieu-inbreukenlijst (en het eventueel 

aanpassen van de criteria) enkel die overtredingen worden 

gedepenaliseerd die voornamelijk door toezichthouders 

worden vastgesteld en in minder mate door de 

eerstelijnspolitie.  
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Er zou een duidelijke indicatie zijn dat het wijzigen van 

hoedanigheid van categorie (milieu-inbreuk/milieumisdrijf) 

voor de eerstelijnspolitie (of aanwezigheid bij controle in het 

wegverkeer) zo zijn gevolgen zal hebben. 

8. Vorm verslag van vaststelling 

De toezichthouders kunnen een verslag van vaststelling 

opstellen en de vorm kan door de Vlaamse Regering worden 

bepaald (artikel 16.3.23 DABM). Dit is vrij uniek. Het is wel zo 

dat bij het opstellen van dergelijke richtlijnen enig overleg 

(aftoetsing ICT-mogelijkheden) nuttig kan zijn. 

 Lokale politie De VHRM acht het overleg inzake sjablonen en modellen als 

zeer nuttig. Daarom werd in de schoot van de VHRM ook de 

subwerkgroep ‘Modelbrieven en sjablonen’ opgericht. Daarin 

wordt – bij nieuw te ontwikkelen modellen en sjablonen – 

overleg gepleegd met de betrokken actoren. De VHRM kijkt 

voor de uitwerking van de opmerking voornamelijk naar de 

eigen werkgroep.  

9. Toezichthouders Federale politie 

De Federale politie heeft geen "toezichthouders" binnen haar 

rangen. De kans blijft bovendien erg klein dat de Federale 

politie ooit zal opteren om toezichthouders te gaan 

aanstellen. 

 Federale politie Aangezien deze opmerking geen directe aanbeveling vormt, 

en door geen enkele milieuhandhavingsactor het voorstel 

werd geformuleerd om toezichthouders aan te duiden 

binnen de Federale politie, wordt dit punt niet weerhouden 

als beleidsaanbeveling. Het bevestigt immers enkel de 

bestaande situatie. 

10.  Vaststellingsbevoegdheden politiemensen  

Om voldoende effectief en efficiënt te kunnen blijven 

optreden naar transportcontroles is het essentieel dat ALLE 

politiemensen hun algemene vaststellingsbevoegdheden hier 

blijven behouden. 

 

 Federale politie Aangezien deze opmerking de bestaande situatie bevestigt, 

wordt dit punt niet weerhouden als beleidsaanbeveling.  

Zoals reeds werd opgemerkt zal de VHRM er over waken dat 

bij de uitbreiding van de milieu-inbreukenlijst (en het 

eventueel aanpassen van de criteria) enkel die overtredingen 

worden gedepenaliseerd die voornamelijk door 

toezichthouders worden vastgesteld en in minder mate door 

politie. 

11. Opleiding toezichthouders 

Het zou opportuun zijn dat er voor wordt geopteerd dat de 

 Vereniging Vlaamse 

Provincies 

Binnen de VHRM werd er geen consensus bereikt ten aanzien 

van de opmerking. Deze wordt dan ook niet geformuleerd als 

beleidsaanbeveling. Het thema ‘opleiding van de 
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toezichthouders een permanente opleiding volgen in plaats 

van een eenmalige ‘zware’ opleiding. 

toezichthouders’ blijft echter wel een aandachtspunt vormen 

voor de VHRM.  

12. Lokale toezichthouders 

De ondersteuning van de Lokale toezichthouders is belangrijk. 

 Vereniging Vlaamse 

Provincies 

Artikel 16.3.4 van het Milieuhandhavingsdecreet bepaalt dat 

de Vlaamse Regering binnen de perken van de 

begrotingskredieten de aanstelling van de toezichthouders 

kan subsidiëren, alsook ondersteuning kan geven voor de 

opleiding en permanente vorming van die toezichthouders. 

Aangezien het Milieuhandhavingsdecreet reeds expliciet een 

bepaling bevat ter zake, acht de VHRM het niet opportuun 

een beleidsaanbeveling in die richting te formuleren. 

13. Melding aan burgemeester 

De vraag kan gesteld worden wat de relevantie van de 

melding aan de burgemeester door de toezichthouder is bij 

de opmaak van een proces-verbaal. 

 Vereniging Vlaamse 

Provincies 

De memorie van toelichting van het 

Milieuhandhavingsdecreet deelt mee inzake artikel 16.3.24 

dat naast het informeren van de relevante gewestelijke 

overheden, belast met de handhaving van de 

milieuhygiënewetgeving, het van belang kan zijn dat ook 

andere overheden, zoals provincies en gemeenten, weet 

zouden hebben van de vastgestelde milieumisdrijven. In dat 

kader kan allicht de bepaling ter zake in artikel 58,§2 worden 

geplaatst. Een mogelijke verklaring waarom het melden van 

de opmaak van een proces-verbaal aan de burgemeester 

relevant kan zijn, is omdat de burgemeester bepaalde 

bevoegdheden heeft in het kader van het opleggen van 

bestuurlijke maatregelen.  

Dit tast echter niet de onafhankelijkheid van de 

toezichthouder aan, aangezien de briefwisseling uitgaand 

van het gemeentelijk personeelslid dat is aangeduid door het 

college van burgemeester en schepenen als toezichthouder, 

en met betrekking tot de uitvoering van de toezichtstaak in 

de meest ruime zin, niet moet medeondertekend worden 
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door de burgemeester.  

Dit maakt dat de VHRM deze opmerking ook niet zal 

formuleren als beleidsaanbeveling. 

14. Bekwaamheidsbewijs geluid 

Er wordt aandacht gevraagd voor mensen met het 

bekwaamheidsbewijs geluid (in het kader van het KB) 

wanneer de wetgeving inzake geluid wordt goedgekeurd. 

deze zijn immers momenteel niet in het decreet vermeld.  

 Vereniging Vlaamse 

Provincies 

Aangezien deze opmerking betrekking heeft op een apart 

onderdeel aangaande de nieuwe regelgeving inzake geluid en 

bekwaamheidsbewijzen en dus buiten de draagwijdte van 

deze evaluatie van het Milieuhandhavingsdecreet, werd dit 

punt niet besproken binnen de VHRM. 

15. Kwaliteitshandboek bodem - Vlarem 

De vraag kan gesteld worden wat de logica is achter het idee 

dat een kwaliteitshandboek bodem kan geplaatst worden 

onder misdrijf en een kwaliteitshandboek Vlarem onder 

milieu-inbreuk. 

 Vereniging Vlaamse 

Provincies 

Ondanks het feit dat beide de naam “kwaliteitshandboek” 

dragen, zijn de aard en de inhoud verschillend. De VHRM 

adviseert dan ook niet om ter zake een aanpassing te doen in 

het Milieuhandhavingsbesluit.  

16. Ander vormen van straffen 

Het wordt aanbevolen om een bepaling analoog aan art. 40 

van de Wet op de dierenbescherming van 14.08.1986, nl. de 

mogelijkheid voor de rechter om bijkomend aan de 

veroordeling wegens overtreding bepaald in het DABM, het 

recht te ontzeggen aan de veroordeelde om voor een door de 

rechter bepaalde termijn dieren van één of meer soorten te 

houden, op te nemen in het Milieuhandhavingsdecreet. In 

het bijzonder wordt dan gedacht aan bvb. illegale 

vogelvangers of plegers van CITES-misdrijven die constant 

blijven recidiveren en zich van VSBG's, ADGLD's en/of 

strafrechtelijke veroordelingen niets aantrekken. 

 Openbaar 

ministerie 

De VHRM adviseert als beleidsaanbeveling dat de 

decreetgever onderzoekt welke andere vormen van straffen 

kunnen opgenomen worden in het 

Milieuhandhavingsdecreet.   
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17. Beslissing tot het niet strafrechtelijk behandelen van een 

milieumisdrijf 

In de procedure tot oplegging van een alternatieve 

bestuurlijke geldboete is niet voorzien dat de procureur des 

Konings de verbalisant (voorafgaandelijk) op de hoogte 

brengt van de beslissing tot het niet strafrechtelijk 

behandelen van een milieumisdrijf en de motieven daartoe. 

Bovendien houdt een beslissing tot het niet strafrechtelijk 

behandelen, het verval van de strafvordering in. Voorstel is 

om een bepaling op te nemen die stelt dat een redelijke 

termijn voor het einde van de beslissingsperiode de 

procureur des Konings de verbalisant op de hoogte moet 

stellen van zijn beslissing over het al dan niet strafrechtelijk 

behandelen van het milieumisdrijf. Op die manier heeft de 

verbalisant de mogelijkheid om binnen een korte vast te 

stellen termijn een met redenen omkleed verzoek tot 

heroverweging van die beslissing te richten aan de procureur 

des Konings. 

 AMI Ondanks het feit dat de meerwaarde van het verzoek tot 

heroverweging reëel kan zijn, formuleert de VHRM dit niet 

met consensus als een beleidsaanbeveling. Een dergelijke 

aanpassing van het Milieuhandhavingsdecreet zou immers 

een te zware belasting inhouden van voor het Openbaar 

ministerie. De VHRM zal – in de schoot van zijn werkgroep 

‘Bestuurlijke en Strafrechtelijke Sanctionering’ – echter 

trachten ter zake een aanbeveling tot werkmethode te 

ontwikkelen zodat een dergelijke afspraak, die eerder van 

praktische aard is en het verloop van de 

milieuhandhavingsprocedures op een praktische wijze 

ondersteunt en stroomlijnt, kan gemaakt worden tussen de 

betrokken milieuhandhavingsactoren.  

18. Feedback aan de parketten van de afdeling 

Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer 

Het verdient aanbeveling dat er decretaal een systeem van 

feedback wordt voorzien door de Afdeling MMC aan de 

parketten.  

Nu is het immers zo dat enkel de verbalisant een afschrift 

krijgt van het besluit van de Afdeling MMC houdende het 

opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete, en niet 

de behandelende parketmagistraat. Dit kan niet alleen heel 

vervelend zijn voor ons indien de parketmagistraten 

hieromtrent door de verbalisant worden aangesproken en 

 Openbaar 

ministerie 

De VHRM formuleert dit niet als een beleidsaanbeveling noch 

als een voorstel tot wijziging. In de schoot van de VHRM-

werkgroep ‘Bestuurlijke en Strafrechtelijke Sanctionering’ 

wordt namelijk momenteel gezocht naar een oplossing voor 

dit probleem in het kader van de actualisatie van de 

prioriteitennota. 
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compleet uit de lucht vallen, het kan daarenboven heel nuttig 

zijn om te weten wat het standpunt is van de Afdeling MMC 

met betrekking tot  een bepaalde problematiek. 

De vraag kan wel worden gesteld of dit in de wetgeving kan 

en/of dient geïncorporeerd te worden. 

19. CITES  

In het kader van de regionalisering van de bevoegdheden 

inzake dierenwelzijn kan ook CITES best volledig een 

gewestelijke bevoegdheid worden (in- en uitvoer) en op die 

manier onder het toepassingsgebied van het 

Milieuhandhavingsdecreet worden geplaatst. 

 Openbaar 

ministerie 

De VHRM adviseert dat het voorstel op termijn kan 

overwogen worden. Dit dient echter nog verder onderzocht 

te worden en afgetoetst te worden bij het ANB en de 

betrokken federale overheden.  

20. Criteria milieu-inbreuk 

Momenteel wordt een milieu-inbreuk gedefinieerd als: een 

gedraging, in strijd met een voorschrift dat wordt 

gehandhaafd met toepassing van deze titel. Die gedraging:  

 betreft exclusief een schending van administratieve 

verplichtingen zoals bepaald in de milieuwetgeving, 

vermeld in artikel 16.1.1, eerste lid;   

 betreft geen emissies als vermeld in artikel 16.6.2;   

 betreft niet het achterlaten, beheren of overbrengen van 

afvalstoffen als vermeld in artikel 16.6.3;   

 veroorzaakt geen gezondheidsschade of dood;   

 kan niet strafrechtelijk worden bestraft overeenkomstig 

de bepalingen van deze titel;   

 moet opgenomen zijn in een lijst, te bepalen door de 

Vlaamse Regering. 

 

 VHRM- werkgroep 

‘Bestuurlijke en 

Strafrechtelijke 

Sanctionering’ 

De VHRM zal in de schoot van zijn werkgroep ‘Bestuurlijke en 

Strafrechtelijke Sanctionering’ verder onderzoeken in welke 

mate het mogelijk is het criterium ‘exclusief een schending 

van administratieve verplichtingen’ te schrappen. 



 

36 
 

Het kan opportuun zijn om de huidige lijst met milieu-

inbreuken uit te breiden door het schrappen van het 

criterium ‘administratieve verplichtingen’. 
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BIJLAGEN: 

 

1. NOTA milieu-inbreuken 
 

 

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot 

uitvoering van artikel 4 van de jachtwet van 28 februari 1882 voor het Vlaamse gewest, van het besluit van 

de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan 

worden uitgeoefend, en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van 

titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

 

DE VLAAMSE REGERING, 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikelen 20 en 87, § 1; 

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikelen x, y, z; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de jachtwet van 

28 februari 1882 voor het Vlaamse gewest; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden 

waaronder de jacht kan worden uitgeoefend; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet 

van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 

Gelet op advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op …; 

Gelet op advies … van de Raad van State gegeven op …, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de 

wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur; 

Na beraadslaging, 

BESLUIT: 

Artikel 1.  In artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van 

artikel 4 van de jachtwet van 28 februari 1882 voor het Vlaamse gewest, worden de woorden “Zo dit niet gebeurt 

binnen deze termijn, brengt hij de procureur des Konings daarvan op de hoogte” opgeheven. 

Art. 2. In artikel 16, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de 

voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend worden tussen de woorden “na voorafgaand 

schriftelijk verzoek” en de woorden “vanwege de gebruiker”, de woorden “ aan de jachtrechthouder” 

ingevoegd. 

Art. 3. In het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet 

van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse 

Regering van 30 april 2009, wordt de bijlage XIII vervangen door de bijlage die als bijlage XIII bij dit besluit is 

gevoegd. 
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Art. 2. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009, wordt de bijlage XIV 

vervangen door de bijlage die als bijlage XIV bij dit besluit is gevoegd. 

Art. 3. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage XXIII toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd. 

Art. 4. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage XXIV toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd. 

Art. 5. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage XXV toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd. 

Art. 6. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, wordt de 

bijlage XXII vervangen door de bijlage die als bijlage XXVI bij dit besluit is gevoegd. 

(Opmerking: Volgens de Vlaamse Codex bestaan er nu twee bijlagen XXII; een van milieubeheer, een van 

VLAREM; die van milieubeheer, die met dit besluit toch gewijzigd wordt, wordt daarom hernummerd naar de 

nieuwe bijlage XXVI) 

Art. 7. Aan hetzelfde besluit wordt een bijlage XXVII toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd. 

 

Brussel,  

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

Kris PEETERS 

 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

 

Joke SCHAUVLIEGE 
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Bijlage XIII 

 

Lijst van milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.  

 

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het Bosdecreet van 

13 juni 1990, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk:  

 

Artikel Wettelijke verplichting 

62 De koper mag het kappen niet beginnen zonder een 
voorafgaandelijke schriftelijke kapvergunning van de 
aangewezen ambtenaar. 
 

91, §2, eerste lid Bij een overdracht of een verdeling van onroerende 
goederen waarop dit decreet van toepassing is, 
brengt de overdrager of verdeler de verwerver vóór 
het sluiten van de overeenkomst op de hoogte van de 
verplichtingen die op dat goed rusten krachtens dit 
decreet en zijn uitvoeringsbesluiten.  
 

91, §2, tweede lid Deze verplichting rust eveneens op degene die het 
eigendomsrecht van dergelijke onroerende goederen 
belast met zakelijke rechten in de mate dat daarbij 
het beheer van het bos wordt overgedragen, en op de 
persoon die op enige andere wijze het beheer van het 
bos gedeeltelijke of geheel overdraagt voor meer dan 
negen jaar. 
 

91, §3, eerste lid De instrumenterende ambtenaar die een akte verlijdt 
van overdrachten of verdelingen bedoeld in §1 neemt 
in de akte in een aparte rubriek “Bosdecreet” de 
verklaring op van de overdrager  of verdeler dat hij 
zijn informatieplicht, bedoeld in §2, heeft nageleefd 
en, in voorkomend geval, de nodige stukken heeft 
overgedragen.  
 

91, §3, tweede lid Het voorhanden zijn van een bosbeheerplan en de 
referentiegegevens ervan worden in de akte vermeld.  
 

91, §4  Voormelde instrumenterende ambtenaar deelt binnen 
zestig dagen na de ondertekening van de akte de 
wijziging in het beheer van het bos mee aan het 
Agentschap met een attest waarin de identiteit van 
de oorspronkelijke en de nieuwe bosbeheerder en de 
omschrijving van het betreffende onroerend goed 
worden opgenomen.  
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de jachtwet van 28 februari 1882 voor het 

Vlaamse gewest, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de 

voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 

december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 

inzake milieubeleid 

Brussel,  

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

Kris PEETERS 

 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

 

Joke SCHAUVLIEGE 
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Bijlage XIV 

 

Lijst van milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2,f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.  

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het Jachtdecreet 

van 24 juli 1991, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk:  

Artikel Wettelijke verplichting 

7,  tweede lid Elke houder van het jachtrecht die op welke wijze ook 
van zijn recht gebruik maakt is verplicht een door hem 
opgemaakt plan van zijn jachtterrein met aanduiding 
van de percelen waarbinnen hij geen jachtrecht heeft  in 
te dienen bij de arrondissementscommissaris of de door 
de Vlaamse Regering aan te wijzen ambtenaar, in wiens 
ambtsgebied het jachtterrein of het grootste gedeelte 
ervan, is gelegen. 
 

7, vierde lid, tweede zin Elke houder van het jachtrecht die een plan heeft 
neergelegd dat de toestand van zijn jachtterrein niet 
juist weergeeft is verplicht op verzoek van de 
arrondissementscommissaris of van de door de Vlaamse 
Regering aan te wijzen ambtenaar, om binnen de 
gestelde termijn de juiste gegevens neer te leggen. 
 

22, tweede lid, vierde streepje Indien de eigenaar of de grondgebruiker kan 
aantonen dat geen andere bevredigende oplossing 
bestaat, kan hij het jaagbaar wild eveneens doden of 
laten doden onder de in het voorgaande lid vermelde 
voorwaarden. Het doden mag alleen gebeuren: 
- na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van 
de houder van het jachtrecht op de grond waarop de 
bestrijding gebeurt en na voorafgaande schriftelijke 
verwittiging van de ambtenaar die daartoe door de 
Vlaamse regering is aangewezen.  
 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de jachtwet van 28 februari 1882 voor het 

Vlaamse gewest, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de 

voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 

december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 

inzake milieubeleid 

Brussel,  

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

Kris PEETERS 
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De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

 

Joke SCHAUVLIEGE 
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Bijlage XXIII 

Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet 

van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het besluit van de 

Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de jachtwet van 28 februari 1882 voor het 

Vlaamse gewest: 

Artikel Wettelijke verplichting 

2 Dit plan wordt jaarlijks in drievoud of op een door de 
Gemeenschapsminister bevoegd inzake de jacht te bepalen aantal 
exemplaren neergelegd bij de arrondissementscommissaris, vermeld in 
artikel 4 van de jachtwet van 28 februari 1882, voor de datum van de 
opening van het jachtseizoen, of, zo het jachtterrein in de loop van het 
jachtseizoen wordt gewijzigd, binnen de maand na de wijziging. 
 
Zo het jachtterrein geen wijziging onderging ten opzichte van het 
vroeger neergelegd plan, volstaat de neerlegging van een verklaring 
daarover, opgesteld in drievoud, door de houder van het jachtrecht. 
 
Zo voor eenzelfde jachtterrein verscheidene houders van het jachtrecht 
zijn, volstaat de neerlegging van het plan, door een der 
jachtrechthouders, bij de in lid een van dit artikel bedoelde ambtenaar. De 
overigen dienen een verklaring, opgesteld in drievoud, neer te leggen bij 
dezelfde ambtenaar waarbij zij mededelen dat zij ook houder zijn van het 
jachtrecht op dat jachtterrein. De verklaring wordt opgemaakt met een 
formulier waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website 
www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de jachtwet van 28 februari 1882 voor het 

Vlaamse gewest, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de 

voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 

december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 

inzake milieubeleid 

Brussel,  

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

Joke SCHAUVLIEGE 

 

 

 

 

http://www.natuurenbos.be/
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Bijlage XXIV 

 

Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet 

van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

 

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het besluit van de 

Vlaamse Regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild: 

Artikel Wettelijke verplichting 

7 Het afschotplan bepaalt het maximum en eventueel het minimum aantal 
te schieten reeën; zo nodig onderverdeeld volgens het geslacht, de 
leeftijd of andere kenmerken. 
Maximaal een vierde van het toegestane aantal te schieten jongen mag 
als jaarlingbok worden geschoten. 

10, § 2 
 

§ 2.   Daarnaast vult de houder van het jachtrecht of de door hem 
overeenkomstig artikel 2 van dit besluit aangewezen gemachtigde, ten 
behoeve van de commissie een meldingsformulier in waarvan het model 
ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
Het meldingsformulier wordt in tweevoud ingevuld. Het eerste exemplaar 
wordt naar de bevoegde daartoe aangewezen ambtenaar van het 
Agentschap gestuurd en een tweede  exemplaar blijft in het bezit van de 
jachtrechthouder. 
 
Het meldingsformulier vermeldt: 
1° het nummer van het afschotplan; 
2° de plaats waar de ree geschoten werd; 
3° het labelnummer; 
4° de naam en de hoedanigheid van de schutter; 
5° de datum waarop de ree geschoten werd; 
6° het type, het gewei en het gewicht van het dier zonder gewei. 
 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de jachtwet van 28 februari 1882 voor het 

Vlaamse gewest, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de 

voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 

december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 

inzake milieubeleid 

 

Brussel,  

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

Kris PEETERS 

http://www.natuurenbos.be/
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De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

 

Joke SCHAUVLIEGE 
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Bijlage XXV 

 

Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet 

van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

 

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het besluit van de 

Vlaamse Regering van 7 juni 2002 houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen 

van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen: 

Artikel Wettelijke verplichting 

20 Iedereen die hout velt, bewerkt, ruimt of vervoert, moet in het bezit zijn 
van een kapvergunning of een afschrift ervan. Die vergunning moet 
steeds voorgelegd kunnen worden aan de aangestelde als die laatste 
daar om vraagt. 
 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de jachtwet van 28 februari 1882 voor het 

Vlaamse gewest, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de 

voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 

december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 

inzake milieubeleid 

Brussel,  

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

Kris PEETERS 

 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

 

Joke SCHAUVLIEGE 
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Bijlage XXVI 

Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en artikel 16.4.27, derde lid, van het 

decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het besluit van de 

Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden 

uitgeoefend: 

Artikel wettelijke verplichting 

5 

 

 

Elke concrete activiteit van bijzondere bejaging, met uitzondering van de 

bijzondere bejaging op grof wild, wordt door de jachtrechthouder vooraf 

aan het agentschap gemeld per e-mail of per fax. Daarvoor gebruikt hij een 

meldingsformulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de 

website www.natuurenbos.be van het agentschap. 

De melding moet een motivering bevatten met betrekking tot het type en 

de vermoedelijke omvang van de schade die de jachtrechthouder wil 

voorkomen of beperken, of de natuurwaarden en ecologische processen die 

hij beoogt te vrijwaren en met betrekking tot de andere preventieve of 

schadebeperkende maatregelen die reeds genomen zijn. 

De bejaging mag op zijn vroegst een aanvang nemen hetzij na 

ontvangstbevestiging van deze melding, hetzij vanaf 24 uur na deze 

melding. 

8, §3 Voor elk geschoten dier vult de jachtrechthouder een meldingsformulier in, 

waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website 

www.natuurenbos.be van het agentschap. Het meldingsformulier wordt in 

tweevoud ingevuld. Het eerste exemplaar wordt binnen een week na het 

afschot naar het agentschap gestuurd en een tweede exemplaar blijft in 

het bezit van de jachtrechthouder. 

10, §4 Voor elk geschoten dier vult de jachtrechthouder een meldingsformulier in, 

waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website 

www.natuurenbos.be van het agentschap. Het meldingsformulier wordt in 

tweevoud ingevuld. Het eerste exemplaar wordt binnen een week na het 

afschot naar het agentschap gestuurd en een tweede exemplaar blijft in 

het bezit van de jachtrechthouder. 

12, §1 Voor de jacht op kleinwild zijn een wildrapport en een beheerplan klein 

wild, in te dienen door de jachtrechthouder,  verplicht. 

12, §2, eerste lid Het beheerplan klein wild wordt door de jachtrechthouder ingediend bij het 

agentschap uiterlijk drie maanden voor de opening van de jacht van de 

soorten, vermeld in het eerste lid. Als het wildbeheerplan niet tijdig is 

ingediend, worden de jacht voor deze wildsoorten en de jachtterreinen in 

kwestie op zijn vroegst geopend drie maanden na de indiening van het 

wildbeheerplan. 

12, §2, derde lid De jachtrechthouder dient het wildrapport jaarlijks tegen 1 april in bij het 
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  agentschap per aangetekende brief. Hij maakt daarvoor gebruik van een 

formulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website 

www.natuurenbos.be van het agentschap. Als het wildrapport niet tijdig is 

ingediend door de jachtrechthouder, wordt de jacht op de soorten, vermeld 

in §1, niet geopend in het daaropvolgende jachtseizoen voor de gronden 

waarop hij het jachtrecht heeft.  

16 De bijzondere bejaging op wilde eenden, Canadese ganzen en grauwe 

ganzen, kan enkel worden uitgeoefend onder de volgende specifieke 

voorwaarden: 

4° na voorafgaand schriftelijk verzoek aan de jachtrechthouder vanwege de 

gebruiker van de graslanden, andere dan permanente graslanden,of van de 

percelen met graangewassen of koolgewassen, waarin deze te vrijwaren 

graslanden en percelen met graangewassen of koolgewassen beschreven 

worden en waarbij aannemelijk wordt gemaakt dat de schade voorkomen 

moet worden door bijzondere bejaging. 

19 De bijzondere bejaging op houtduiven en konijnen kan enkel worden 

uitgeoefend onder de volgende specifieke voorwaarden: 

3° na voorafgaandelijk, tot de jachtrechthouder gericht schriftelijk verzoek 

vanwege de eigenaar van de teelten die gevrijwaard moeten worden van 

schade. 

20, §4 De eigenaar of de grondgebruiker meldt elke bestrijdingsactiviteit vooraf 

per e-mail of fax, aan het agentschap, opdat dat het nodige toezicht zou 

kunnen uitoefenen, en zo nodig de bestrijding zou kunnen verbieden. Deze 

melding kan betrekking hebben op afzonderlijke bestrijdingsactiviteiten of 

op een bestrijdingskalender. Voor de melding wordt een formulier gebruikt, 

waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website 

www.natuurenbos.be van het agentschap.  

De bestrijding mag op zijn vroegst een aanvang nemen hetzij 24 uur na de 

melding, hetzij na ontvangstbevestiging van deze melding. 

22 De Jachtrechthouders of medejachtrechthouders, de grondeigenaars, de 

grondgebruikers en de door de jachtrechthouders aangestelde bijzondere 

veldwachters mogen, ten behoeve van het natuurbeheer en na schriftelijke 

melding aan het agentschap, eieren van de Canadese gans en de grauwe 

gans schudden, rapen of vernielen. 

De personen, vermeld in het eerste lid, mogen, na schriftelijke melding aan 

het agentschap, de grauwe gans en de Canadese gans ten behoeve van het 

natuurbeheer doden of laten doden. 

24 Uiterlijk op 1 april van elk jaar moet aan het agentschap worden 

gerapporteerd over het wild dat in het afgelopen kalenderjaar op grond 

van de bepalingen van deze afdeling werd gedood. Die rapportage heeft 

betrekking op de geschoten en gevangen aantallen, alsook op het tijdstip 



 

49 
 

en de locatie van de vangst. 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de jachtwet van 28 februari 1882 voor het Vlaamse 

gewest, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de voorwaarden 

waaronder de jacht kan worden uitgeoefend en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot 

uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

Brussel, 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

Joke SCHAUVLIEGE 
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Bijlage XXVII 

Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet 

van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het besluit van de 

Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer: 

Artikel Wettelijke verplichting 

47 Ten aanzien van erkende vogelhoudersverenigingen gelden de volgende 
administratieve verplichtingen:  
1° ze houden een gegevensbestand bij van de door hen verstrekte 
gesloten pootringen. Daarin is ten minste de volgende informatie 
opgenomen: het aantal afgeleverde ringen per verschillend ringtype, de 
datum van afgifte, de namen en adressen van de personen aan wie de 
ringen zijn afgeleverd; 
2° ze sturen elk jaar, uiterlijk op 30 april, per provincie, de volgende 
gegevens naar de provinciale hoofden van het agentschap:  
a) een lijst met vermelding van het aantal verstrekte gesloten 
pootringen, evenals de namen en adressen van de vogelhouders die bij 
de vereniging gesloten pootringen hebben besteld. Die lijst heeft 
betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december van het 
voorafgaande kalenderjaar; 
b) een overzicht met vermelding van naam, adres en lidnummer van hun 
leden die specimens onder zich hebben van vogelsoorten die voorkomen 
op een daartoe door de minister bepaalde lijst, als vermeld in artikel 46, 
§ 1. 
 

51, eerste lid Zangwedstrijden, tentoonstellingen of andere openbare activiteiten met 
specimens van soorten, als vermeld in artikel 41 of 49, moeten minstens 
één week op voorhand worden gemeld aan het provinciale hoofd van het 
agentschap van de provincie waar de zangwedstrijd, tentoonstelling of 
activiteit plaatsvindt. 
 

Bijlage 3 De bestrijding mag tevens worden uitgevoerd door de volgende 
personen, op voorwaarde van een schriftelijke toestemming van de 
eigenaar, de verhuurder of de exploitant of grondgebruiker:  
 1° de houders van het jachtrecht van het terrein waar de 
bestrijding plaatsvindt; 
 2° de bijzondere veldwachters zoals bedoeld in het Veldwetboek 
van 7 oktober 1886; 
 3° de houders van een geldig jachtverlof. 
De bestrijding mag worden uitgevoerd na melding van de intentie tot 
bestrijding aan de burgemeester van de gemeente waar de bestrijding 
zal plaatsvinden en aan het provinciale hoofd van het agentschap. Deze 
melding moet voldoen aan de volgende modaliteiten:  
 1° de melding moet gebeuren per brief of per fax; 
 2° uit de melding moet duidelijk blijken dat is voldaan aan de 
voorwaarden van deze bijlage, inzonderheid inzake het zonder 
bevredigend resultaat toegepast hebben van andere mogelijke 
oplossingen en inzake de voorgenomen bestrijdingsmiddelen en -wijzen; 
 3° indien men niet de eigenaar of de grondgebruiker is van het 
terrein waar men wil bestrijden moet een schriftelijke toestemming van 
de eigenaar aan de aanvraag worden toegevoegd; 
 4° de melding moet plaatsvinden minstens 24 uur vooraleer de 
bestrijding zal aanvangen; 
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 5° de melding kan betrekking hebben op afzonderlijke 
bestrijdingsactiviteiten of op een bestrijdingskalender. De duur van de 
gemelde bestrijding kan echter maximaal een jaar bedragen; 
 6° de melding moet vergezeld zijn van een kaart op een schaal 
van 1: 10.000, waarop de locatie waar de bestrijding zal plaatsvinden 
precies moet worden aangeduid. De bestrijding moet plaatsvinden op 
een locatie die voor de ambtenaren bevoegd met het toezicht op het 
besluit betreedbaar is zonder toestemming tot huiszoeking of 
huiszoekingsbevel; 
 7° zij moet gebeuren door middel van een 
standaardmeldingsformulier, ter beschikking gesteld door het 
agentschap; 
 8° het agentschap zal nagaan of de voorwaarden om tot 
bestrijding te mogen overgaan vervuld zijn. 
Na afloop van een afzonderlijke bestrijdingsactiviteit, ofwel na afloop 
van de uitvoering van een aangemelde bestrijdingskalender, moet aan 
het provinciale hoofd van het agentschap worden gemeld hoeveel 
exemplaren werden gedood, door middel van een standaard-
meldingsformulier, ter beschikking gesteld door het agentschap. 
 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 10 mei 1989 tot uitvoering van artikel 4 van de jachtwet van 28 februari 1882 voor het 

Vlaamse gewest, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 houdende vaststelling van de 

voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 

december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 

inzake milieubeleid 

Brussel,  

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

Kris PEETERS 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, 

Joke SCHAUVLIEGE 
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Voorstellen van ANB tot depenalisering van regelgeving deel - schendingen van regelgeving als milieu-inbreuk 

te catalogeren, uitgaand van de veronderstelling dat de huidige criteria milieu-inbreuken worden aangepast 

 

1.  Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het Bosdecreet van 13 juni 1990, 

met uitzondering van het niet voldoen aan die verplichtingen door gebruik van motorvoertuigen voor wat betreft de 

artikelen 10 en 12: 

Artikel wettelijke verplichting 

artikel 10, §2 en §3 § 2. Behoudens in de gevallen vermeld in het volgende lid, zijn alle bossen voor het 

publiek, aangeduid in § 3 van dit artikel, steeds toegankelijk. Zij zijn evenwel enkel 

toegankelijk op de boswegen. De Vlaamse regering kan echter, voor zover dit het 

voortbestaan van het bos niet bedreigt en de vervulling van de andere bosfuncties 

niet verhindert, bij besluit toestaan dat voor bepaalde activiteiten de boswegen 

worden verlaten. De Vlaamse regering kan de uitoefening van deze activiteiten 

afhankelijk stellen van het verkrijgen van een machtiging van het Agentschap.  

Bossen kunnen voor bepaalde of onbepaalde duur, geheel of gedeeltelijk 

ontoegankelijk worden. Het ontoegankelijk stellen van openbare bossen is slechts 

toegestaan na een machtiging van het Agentschap.  

De eventuele ontoegankelijkheid van een bos of een gedeelte van een bos dient 

langs de boswegen te worden aangeduid op een duidelijk zichtbare wijze. De 

Vlaamse regering legt de vorm en de wijze vast waarop die aanduiding moet 

gebeuren. De eventuele ontoegankelijkheid van een bos of een gedeelte van een 

bos kan niet wettig in een andere vorm of op een andere wijze worden aangeduid. 

§ 3. De voetgangers hebben steeds toegang tot alle bossen die voor het publiek 

toegankelijk zijn overeenkomstig § 2 van dit artikel.  

De Vlaamse regering kan bij besluit, zonder afbreuk te doen aan de bepaling van 

artikel 14, op de boswegen andere categorieën van weggebruikers toelaten voor 

zover die het voortbestaan van het bos niet bedreigen en de vervulling van de 

andere bosfuncties niet verhinderen.  

De Vlaamse regering regelt bij besluit de toegang tot de boswegen van alle in 

beide voorgaande leden bedoelde categorieën van weggebruikers. De toegang tot 

de boswegen kan slechts wettig worden aangeduid in de vorm en op de wijze zoals 

bepaald door de Vlaamse regering. 

artikel 12 § 4. De toegankelijkheid van een bos wordt geregeld door een 

toegankelijkheidsregeling die niet strijdig is met de inhoud van het beheersplan of 

met de bepalingen van dit decreet. Indien er geen verplichting is tot het opstellen 

van een beheersplan, vervalt eveneens de verplichting tot de opmaak van een 

toegankelijkheidsregeling. De Vlaamse Regering bepaalt door wie een 

toegankelijkheidsregeling kan worden opgesteld, evenals de inhoud en de 

procedure voor de goedkeuring van deze toegankelijkheidsregeling. 

artikel 65 De koper mag geen hout hakken of weghalen op zon- en feestdagen, noch voor de 

officiële zonsopgang of na de officiële zonsondergang.  

 

Alleen in bijzondere gevallen kan hem door de aangewezen ambtenaar machtiging 

gegeven worden om hiervan af te wijken. 
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artikel 90, eerste lid Vervreemding 

artikel 97, § 1 Reclame aan bomen bevestigen, reclameborden zetten of gebruiken van 

onverschillig welk ander middel om reclame te maken 

artikel 97, § 1 Prikkeldraad aanbrengen in en om de bossen 

artikel rt 97, § 2 Reclame aan bomen bevestigen, reclameborden zetten of gebruiken van 

onverschillig welk ander middel om reclame te maken 

artikel 97, §  2 Prikkeldraad aanbrengen in en om de bossen 

 

2.  Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het Jachtdecreet van 24 juli 

1991: 

Artikel wettelijke verplichting 

artikel 8, § 1, vijfde lid Het is verboden op minder dan honderdvijftig meter van woningen of gebouwen 

vuurwapens af te vuren in de richting van deze laatste. 

artikel 10, eerste lid 
4
 Het is verboden om honden te laten jagen of rondlopen op gronden waarvan het 

jachtrecht aan een ander toebehoort. 

  

3.  Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het decreet van 21 oktober 

1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met uitzondering van het niet voldoen aan die 

verplichtingen door gebruik van motorvoertuigen: 

Artikel wettelijke verplichting 

artikel 13, §1, 6° § 1. De Vlaamse regering kan alle nodige maatregelen nemen voor het 

natuurbehoud, ten behoeve van de bestaande natuur ongeacht de bestemming 

van het betrokken gebied, evenals voor de instandhouding van het natuurlijk 

milieu binnen de groen-, park-, buffer- en bosgebieden van de uitvoeringsplannen, 

van kracht in de ruimtelijke ordening, en meer bepaald voor:  

6° het regelen van de toegang tot en het gebruik van het natuurlijke milieu, [met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 35, § 1. Voor de natuurreservaten en het 

VEN of onderdelen van het VEN houdt dit eveneens het regelen in van de toegang 

tot de voor het verkeer minder belangrijke openbare wegen. Worden beschouwd 

als voor het verkeer minder belangrijke openbare wegen: alle openbare of 

gedeelten van openbare wegen liggend in de natuurreservaten of het VEN, met 

uitzondering van de openbare wegen die ingericht zijn voor het gewone 

gemotoriseerde verkeer voor zover deze in hoofdzaak bestemd zijn als 

                                                           
4 De depenalisering van artikel 10 jachtdecreet vergt ook een aanpassing van art. 26 jachtwet 28/02/1882, dat bepaalt dat een overtreding 

van art. 10 in principe een klachtmisdrijf is, dat enkel kan vastgesteld worden na klacht van de eigenaar/jachtrechthouder of zijn 

rechthebbende. 
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doorgangsweg. De toegang tot deze wegen kan slechts wettig worden aangeduid 

in de vorm en op de wijze zoals bepaald door de Vlaamse regering.  

artikel 35, §1, eerste en 

tweede lid, en §2, 1°, 

§ 1. Binnen de natuurreservaten hebben, behoudens bij toepassing van het tweede 

of derde lid, de voetgangers steeds toegang tot alle wegen waarvoor de Vlaamse 

regering krachtens artikel 13, § 1, 6°, bevoegd is de toegang te regelen. Zij hebben 

echter geen toegang tot de paden waarop slechts één voetganger tegelijkertijd 

kan passeren, tenzij die paden in het goedgekeurde beheersplan als toegankelijk 

zijn aangeduid. Wat de voetgangers betreft, kan dit beheersplan tevens bepalen 

dat één of meerdere zones van het natuurreservaat ook buiten de wegen 

toegankelijk zijn.  

 

Andere categorieën van weggebruikers dan de voetgangers kunnen tot de wegen 

en de paden die krachtens het eerste lid voor de voetgangers toegankelijk zijn, 

worden toegelaten voor zover het goedgekeurde beheersplan dit uitdrukkelijk 

toelaat of voor zover dit medegebruik toegelaten wordt in uitvoering van artikel 

13, § 1, 6°.  

§ 2. Binnen de natuurreservaten is het verboden, behoudens ontheffing in het 

goedgekeurd beheersplan: 

 1° individuele of groepssporten te beoefenen;  

 

4.  Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het Koninklijk Besluit van 17 

augustus 1964 tot regeling van het gebruik van jachtkansels met het oog op de uitoefening van de jacht: 

Artikel wettelijke verplichting 

artikel 2 Bij de uitoefening van de jacht is het verboden zich met een jachtwapen te 

bevinden op of gebruik te maken van jachtkansels, gelegen op minder dan 

tweehonderd meter van: 

1° elk terrein waarvan het jachtrecht aan een ander toebehoort, met uitzondering 

van terreinen die gelegen zijn binnen of grenzen aan een erkende 

wildbeheereenheid, na onderling schriftelijk akkoord van de betrokken 

jachtrechthouders indien het jachtrecht wordt uitgeoefend of van de betrokken 

terreinbeheerders indien het jachtrecht niet wordt  uitgeoefend en van de eigenaar 

van dit terrein; 

2° een kunstmatige voederplaats voor het wild;  

3° een teelt, bestemd als voeder voor wild, met uitzondering van al dan niet 

verbeterd natuurlijk grasland. 

 

5.  Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 28 oktober 1987 betreffende het gebruik van vuurwapens en munitie bij de jacht in het Vlaamse 

gewest: 
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Artikel wettelijke verplichting 

artikel 3bis, § 1 Het gebruik van loodhagel en zinkhagel is verboden. 
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2. Nota relevante gewestelijke overheden 

 

 

 

 

 

 

1. Situering  

 

In de praktijk blijkt er onduidelijkheid te bestaan over de concrete toepassing van volgende bepalingen van het 

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM): 

 

Art. 16.3.24. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie stellen de 

toezichthouders de milieumisdrijven vast in een proces-verbaal, dat zij onmiddellijk bezorgen aan de procureur 

des Konings bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waar het milieumisdrijf is gepleegd. 

 

De toezichthouders bezorgen onmiddellijk een kopie van het proces-verbaal aan de relevante gewestelijke 

overheden, die belast zijn met de handhaving van de milieuwetgeving, vermeld in artikel 16.1.1, eerste lid
5
. 

 

                                                           
5 Artikel 16.1.1. [De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op de hiernavolgende wetten en decreten, met inbegrip van de 

uitvoeringsbesluiten ervan: 

1° alle andere titels van dit decreet, met uitzondering van titel I Algemene bepalingen, titel II Besluitvorming en inspraak, titel X 

Agentschappen en titel XI Strategische Adviesraden5; 

2° het Boswetboek van 19 december 1854; 

3° de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij; 

4° de Jachtwet van 28 februari 1882; 

5° de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging; 

6° de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; 

6°/1 de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen;  

7° de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud; 

8° de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder; 

9° de wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van 

grondwater; 

10° het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van 

afvalstoffen; 

11° de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake  de internationale handel in bedreigde in het wild levende 

dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973; 

12° het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer; 

13° het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; 

13° bis de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen schadelijke effecten en de hinder van 

niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen;  

14° het Bosdecreet van 13 juni 1990; 

15° het Jachtdecreet van 24 juli 1991; 

16° het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 

17° het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen; 

17° bis het decreet van 18 juni 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft artikel 8, 10 tot en met 17 en artikel 62 en 70 van 

titel I; 

18° het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming; 

19° het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, 

met behoud van de toepassing van artikel 60bis, §2, van dat decreet; 

20° de door de Vlaamse Regering aangewezen milieuregelgeving van de Europese Unie.]  

 

"Relevante gewestelijke overheden” 

conceptnota 
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De Vlaamse Regering kan de nadere voorwaarden bepalen van het proces-verbaal, alsook welke andere 

overheden geïnformeerd moeten worden over de vastgestelde misdrijven, en de wijze waarop dat moet 

gebeuren. 

 

 Art. 16.5.9. De gewestelijke milieuopsporingsambtenaren bezorgen onmiddellijk een kopie van het proces-

verbaal aan de relevante gewestelijke overheden die belast zijn met de handhaving van de milieuwetgeving, 

vermeld in artikel 16.1.1.
1 

 

Meer concreet rijzen er twee vragen:  

 

o Wie zijn precies de “relevante gewestelijke overheden belast met milieuhandhaving”?  Is het mogelijk 

om deze groep beter af te bakenen, zodat verbalisanten duidelijk weten aan wie ze kopie van hun PV 

moeten overmaken?  

o Quid met de federale regelgeving die voorziet dat voor het overmaken van PVs aan derden 

toestemming moet gevraagd worden aan de bevoegde procureur des Konings?  

 

2. Duiding “relevante gewestelijke overheden”  

 

Binnen de LNE-werkgroep Handhaving werd vooreerst een oefening gemaakt waarbij elke actor aangaf van 

welke PV’s hij het nuttig achtte dat hij er kopie van kreeg.  Daarbij baseerden sommigen zich op de relevante 

wetgeving, anderen op eerder plaatsgebonden criteria. Het resultaat van deze oefening bleek moeilijk te 

vertalen naar een praktisch bruikbare werklijst voor alle verbalisanten.  

 

Vervolgens werd de opdracht opgenomen en besproken binnen de VHRM-werkgroep “Bestuurlijke en 

Strafrechtelijke Sanctionering”. Op basis van de inventaris van de milieuhandhavingsactoren, opgesteld door 

het permanent secretariaat van de VHRM, kan er een eenvormig overzicht worden gegeven van de gewestelijke 

overheden die relevant kunnen zijn in dit kader aan de hand van de verschillende regelgevingen waarvoor ze 

bevoegd zijn. Bij de schending van een bepaalde regelgeving kan de bevoegde gewestelijke overheid hiervan 

dan ook op de hoogte worden gebracht via het overmaken van een kopie van het proces-verbaal. Aan de hand 

van het toepassingsgebied van het DABM en de bijhorende uitvoeringsbesluiten werd een oplijsting gemaakt 

van de verschillende regelgevingen en gewestelijke overheden dewelke hiervoor (deels) bevoegd zijn: 

 

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
6
 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Afdeling Milieuvergunningen, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer, departement Leefmilieu, Natuur en 

Energie 

o Agentschap voor Natuur en Bos 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Boswetboek van 19 december 1854 

o Agentschap voor Natuur en Bos 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij 

o Agentschap voor Natuur en Bos 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Jachtwet van 28 februari 1882 

                                                           
6 Excluis titel I Algemene bepalingen, titel II Besluitvorming en inspraak, titel X Agentschappen en titel XI Strategische Adviesraden. 
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o Agentschap voor Natuur en Bos 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Afdeling Milieuvergunningen, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Vlaamse Milieumaatschappij 

o Afdeling Planning en Coördinatie, departement Mobiliteit en Openbare Werken 

o Agentschap Waterwegen en Zeekanaal 

o Agentschap Wegen en Verkeer 

o Afdeling Maritieme toegang, departement Mobiliteit en Openbare Werken 

o Agentschap De Scheepvaart (afdeling Waterwegbeheer) 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud 

o Agentschap voor Natuur en Bos 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Afdeling Milieuvergunningen, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door 

het winnen en het pompen van grondwater 

-  Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen / Decreet van 14 

december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Agentschap voor Natuur en Bos 

o Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

o Vlaamse Milieumaatschappij 

o Vlaamse Landmaatschappij 

o Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

o Afdeling Planning en Coördinatie, departement Mobiliteit en Openbare Werken 

o Agentschap Waterwegen en Zeekanaal 

o Agentschap Wegen en Verkeer 

o Afdeling Maritieme toegang, departement Mobiliteit en Openbare Werken 

o Agentschap De Scheepvaart (afdeling Waterwegbeheer) 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Wet van 28 juli houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de internationale handel in 

bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten 

o Agentschap voor Natuur en Bos 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Afdeling Milieuvergunningen, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Vlaamse Milieumaatschappij 
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o Agentschap Economie 

- Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Afdeling Milieuvergunningen, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, departement 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

o Vlaamse Milieumaatschappij 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Decreet van 18 juni 2003 betreffende het integraal waterbeleid 

o Vlaamse Milieumaatschappij 

o Agentschap Waterwegen en Zeekanaal 

o Afdeling Maritieme toegang, departement Mobiliteit en Openbare Werken 

o Agentschap De Scheepvaart (afdeling Waterwegbeheer) 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Bosdecreet van 13 juni 1990 

o Agentschap voor Natuur en Bos 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Jachtdecreet van 24 juli 1991 

o Agentschap voor Natuur en Bos 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

o Agentschap voor Natuur en Bos 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, departement 

Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 

o Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door 

nitraten uit agrarische bronnen 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Vlaamse Landmaatschappij 

- Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild 

levende dier- en plantsoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer 

o Agentschap voor Natuur en Bos 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van 

Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en 

plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer 

o Agentschap voor Natuur en Bos 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  
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- Verordening (EG) nr. 359/2009 van de Commissie van 30 april 2009 tot schorsing van het 

binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en 

plantensoorten 

o Agentschap voor Natuur en Bos 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad van 4 november 1991 houdende een verbod op het gebruik 

van de wildklem in de gemeenschap en op het binnenbrengen in de gemeenschap van pelzen en 

producten die vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende diersoorten uit landen waar gebruik 

wordt gemaakt van de wildklem of andere vangmethoden die niet stroken met de internationale 

normen voor humane vangst met behulp van vallen 

o Agentschap voor Natuur en Bos 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende 

de ozonlaagafbrekende stoffen 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Afdeling Milieuvergunningen, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

- Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 

vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke 

bijproducten en afgeleide producten 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Vlaamse Landmaatschappij 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende 

de persistente organische verontreinigde stoffen en tot wijziging van richtlijn 97/117/EEG 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Verordening (EG) nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 

betreffende de instelling van een Europees register inzake 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake 

bepaalde gefluoreerde broeikasgassen 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Afdeling Milieuvergunningen, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende 

de overbrenging van afvalstoffen 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Vlaamse Landmaatschappij 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake 

de registratie van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

- Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de Commissie van 29 november 2007 betreffende de uitvoer, met 

oog op terugwinning, van bepaalde afvalstoffen, vermeld in bijlage III of IIIA bij verordening (EG) nr. 
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1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad, naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit 

betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing 

is 

o Afdeling Milieu-inspectie, departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

o Secretaris-generaal, departement Leefmilieu, Natuur en Energie  

 

Door meerdere verbalisanten werd opgemerkt dat het praktisch niet haalbaar en evenmin wenselijk is om 

systematisch kopie van een PV over te maken aan alle overheden die, al naar gelang de schending, in hoger 

vermelde oplijsting zijn opgenomen. Ook de bewuste “relevante gewestelijke overheden” gaven aan dat zij niet 

in alle gevallen kopie van een PV wensten te ontvangen.   

 

Er werd geconcludeerd dat deze bepaling met “gezond verstand” dient toegepast te worden, en dat het 

aangewezen voorkwam de bewuste decretale bepaling in herziening te stellen. 

 

In het kader van de voorbereiding van de globale evaluatie van het Milieuhandhavingsdecreet werden meerdere 

voorstellen geformuleerd om  art. 16.3.24 DABM aan te passen.   

Enerzijds blijkt niet iedereen vragende partij te zijn om kopieën van processen-verbaal te ontvangen, aangezien 

er naast juridische (o.a. noodzakelijke toestemming van het parket) ook praktische problemen aan verbonden 

zijn. Zo dient er vooraf steeds te worden nagegaan welke handhavingsoverheden bevoegd zijn voor de 

betreffende schendingen én of het in die concrete gevallen wel relevant is om een kopie van het proces-verbaal 

door te sturen. Om deze redenen wordt door AMI voorgesteld om de bepalingen in artikels 16.3.24, tweede lid 

en 16.5.9 DABM inzake het onmiddellijk bezorgen van ‘een kopie van het proces-verbaal aan de relevante 

gewestelijke overheden, die belast zijn met de handhaving van milieuwetgeving’ te schrappen.  

 

Anderzijds wijzen ANB en OVAM erop dat het eveneens aangewezen kan zijn om een kopie van het proces-

verbaal ook naar andere overheden dan de ‘relevante gewestelijke overheden belast met milieuhandhaving’ te 

kunnen sturen. De regelgeving zou dan zo moeten herschreven worden dat de bepaling niet meer limitatief 

geïnterpreteerd kan worden en dat de mogelijkheid opengelaten wordt om de informatie uit processen-verbaal 

toch onderling te delen met het oog op een effectieve en efficiënte milieuhandhaving. 

 

Conclusie is derhalve dat de bewuste DABM-bepalingen best aangepast worden, zodat tegemoetgekomen 

wordt aan de geformuleerde opmerkingen, en met oog op het voorkomen van problemen en/of 

procedurefouten in de toekomst. Aangezien bij de leden van de werkgroep zowel voor- als tegenstanders zijn te 

vinden van het doorzenden van kopieën van processen-verbaal, lijkt het alvast het overwegen waard om de 

bepalingen op zo’n manier aan te passen dat het doorsturen ervan wel mogelijk blijft, doch niet decretaal 

verplicht wordt. Dit zou als volgt kunnen ingevuld worden: 

 

Artikel 16.3.24 

2
de

 lid. De toezichthouders KUNNEN (onmiddellijk) een kopie van het proces-verbaal BEZORGEN aan de 

relevante gewestelijke overheden, die belast zijn met de handhaving van de milieuwetgeving, vermeld 

in artikel 16.1.1, eerste lid. 

 

3
de 

lid. De Vlaamse Regering kan de nadere voorwaarden bepalen van het proces-verbaal, alsook welke 

andere overheden geïnformeerd KUNNEN worden over de vastgestelde misdrijven, en de wijze waarop 

dat moet gebeuren. 
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Artikel 16.5.9. De gewestelijke milieuopsporingsambtenaren KUNNEN onmiddellijk een kopie van het 

proces-verbaal BEZORGEN aan de relevante gewestelijke overheden die belast zijn met de handhaving 

van de milieuwetgeving, vermeld in artikel 16.1.1 

 

Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om kopieën door te sturen, zonder dat het een verplichting zou 

uitmaken overeenkomstig artikels 16.3.24 en 16.5.9 DABM. 

 

Indien er toch nood blijft bestaan om concreter te bepalen welke actoren al dan niet als ‘relevante gewestelijke 

overheden’ kunnen beschouwd worden, kunnen de betreffende bepalingen (naar analogie met artikel 16.3.24, 

3
de

 lid DABM m.b.t. informeren van ‘andere overheden’) via BVR verder worden uitgewerkt met een (niet-

limitatief) overzicht van de mogelijke relevante gewestelijke overheden waarvoor het bezorgen van een kopie 

van proces-verbaal relevant kan zijn in het kader van milieuhandhaving (cfr.1).  

 

Aangezien er binnen de werkgroep bovendien een consensus lijkt te bestaan om te voorzien dat ook andere dan 

‘de relevante gewestelijke overheden belast met handhaving van milieuwetgeving’ in bepaalde gevallen over 

processen-verbaal zouden moeten kunnen worden ingelicht, strekt het eventueel tot aanbeveling om deze 

mogelijkheid te behouden. 

Wat deze uitvoering betreft werden reeds een aantal concrete uitbreidingen voorgesteld van welke de ‘andere 

overheden’ zouden kunnen zijn. Zo geeft ANB aan dat het inzake jachtmisdrijven relevant kan zijn om de 

instantie die instaat voor de afgifte van jachtverloven, met name de arrondissementscommissarissen, hiervan te 

informeren aangezien deze de mogelijkheid heeft om de jachtverloven te schorsen/in te trekken/weigeren bij 

strafrechtelijke veroordelingen (en in de toekomst ook nadat een bestuurlijke boete werd opgelegd). Inzake 

natuurmisdrijven gepleegd door landbouwers wordt eveneens de meerwaarde gezien om kopieën van 

processen-verbaal aan ALV over te maken. Zowel ANB als OVAM suggereren eveneens dat het relevant kan zijn 

om RWO te informeren in geval van processen-verbaal opgesteld inzake respectievelijk ontbossing en het 

ophogen van terreinen met o.a. afvalstoffen (aangezien reliëfwijzigingen in bepaalde gevallen ook 

bouwovertreding uitmaken). Daarnaast is OVAM vragende partij was om processen-verbaal te ontvangen 

waarin schendingen werden vastgesteld met betrekking tot rubriek 2 VLAREM I. Aangezien zij hierop geen 

handhavende bevoegdheid hebben, worden ze niet in de bovenstaande oplijsting opgenomen. Toch wensen zij 

deze processen-verbaal te ontvangen. De exacte formulering kan uiteraard nog verder besproken worden met 

de leden van de VHRM-werkgroep. 

 

 

3. Toestemming procureur des Konings inzake verder administratief gebruik van 

doorgestuurde processen-verbaal 

 

Om een kopie van het proces-verbaal, in zijn geheel, over te maken aan de relevante gewestelijke overheid in 

kwestie, kan het opportuun zijn te werken met een begeleidend schrijven waarin duidelijk vermeld wordt dat de 

inhoud van dit proces-verbaal slechts kan gebruikt worden voor administratieve actie indien uitdrukkelijk de 

toestemming werd gevraagd aan en verkregen van de bevoegde procureur des Konings. Het voordeel van een 

dergelijk model is dan dat de relevante gewestelijke overheid wel degelijk kennis heeft van de volledige inhoud 

van het proces-verbaal.   

Alternatief is dat niet het volledige proces-verbaal, maar enkel de basisgegevens ervan zouden worden 

overgemaakt aan de relevante overheden, waarna ze, na screening, nog steeds afschrift van het volledige 

proces-verbaal kunnen opvragen. 
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Gegevens verbaliserende overheid 

  

Gegevens relevante gewestelijke overheid 

Begeleiding kopie proces-verbaal 

 

De kopie in bijlage werd verstuurd in het kader van artikel 16.3.24 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid.  

 

- Proces-verbaal  (notitienummer): 

- Van (datum): 

- Opgesteld door (na(a)m(en): 

- Ten laste van (na(a)m(en)/adres vermoedelijke dader(s): 

- Betreft/onderwerp proces-verbaal: 

 

De informatie opgenomen in dit proces-verbaal  kan enkel aangewend worden voor administratieve acties indien voorafgaand toestemming 

werd bekomen van de procureur des Konings bij de rechtbank wier rechtsgebied het misdrijf werd gepleegd. 

 

 

Gegevens bevoegde Procureur des Konings: 

 

 
Relevante gewestelijke overheden dewelke een kopie hebben ontvangen van dit proces-verbaal: 

 

 Secretaris-generaal, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) 

 Afdeling Milieu-inspectie, Departement LNE 

 Afdeling Milieuvergunningen, Departement LNE 

 Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen, Departement LNE 

 Agentschap voor Natuur en Bos 

 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

 Vlaamse Milieumaatschappij 

 Vlaamse Landmaatschappij 

 Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid 

 Agentschap Economie 

 Afdeling Planning en Coördinatie, Departement Mobiliteit en Openbare werken 

 Afdeling Maritieme toegang, Departement Mobiliteit en Openbare werken 

 Agentschap Waterwegen en Zeekanaal 

 Agentschap Wegen en Verkeer 

 Agentschap De Scheepvaart 

 … 
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3. Nota bestuurlijke transactie en strafrechtelijke sanctionering 

 

Nota: Voor- en nadelen van de bestuurlijke transactie en de bestuurlijke 

dwangsom(7) 

“bestuurlijke dwangsom –  bestuurlijke transactie”: 
voorkeursscenario 

1. Inleiding 

Deze nota poogt om de voor- en nadelen van de eventuele inzetbare instrumenten van bestuurlijke transactie 

en bestuurlijke dwangsom op te sommen, dit zowel vanuit de invalshoek van de overtreder, als vanuit de 

invalshoek van de handhavende instantie. In het kader van informatieverspreiding, is in bijlage 1 het aan de 

Vlaamse regering voorgestelde instrument van “minnelijke schikking door het AMMC” opgenomen. 

 

1.1. Mogelijke definitie bestuurlijke transactie: Een bestuurlijke transactie is het aanbod van een 

overheidsorgaan aan de wetsovertreder om te voldoen aan één of meer gestelde voorwaarden – meestal de 

betaling van een geldsom – in ruil waarvoor de overtreder die deze voorwaarden naleeft (betaling), niet verder 

wordt vervolgd en bestraft. Ook andere voorwaarden kunnen omschreven worden zoals herstelvoorwaarden en 

afstand of afgifte van bepaalde zaken. 

Dit systeem is vergelijkbaar met het VSBG-systeem (VSBG = Verval van de Strafvordering door de Betaling van 

een Geldsom, beter bekend als minnelijke schikking) met dien verstande dat VSBG’s worden voorgesteld door de 

procureur.  

Het invoeren van een systeem van de bestuurlijke transactie in het milieurecht is enkel aangewezen voor 

bepaalde specifiek omschreven, eenvoudig vaststelbare  en veel voorkomende milieumisdrijven (storten van 

kleine hoeveelheden afval, geluidsoverlast, loslopende honden…). 

 

1.2. Mogelijke definitie bestuurlijke dwangsom: een bestuurlijke dwangsom is een geldelijke verplichting 

opgelegd door een overheidsorgaan aan een wetsovertreder die opeisbaar wordt bij niet tijdige naleving  van 

de uitvoering van een of meerdere verplichtingen (feitelijke handelingen, doen of niet doen) opgelegd met het 

oog op het beëindigen van een  milieudelict, de gevolgen ervan ongedaan te maken (of te beperken)  of 

herhaling ervan te voorkomen. 

Noot vooraf: in de rest van de nota wordt verwezen naar Nederlandse ervaring: deze  wordt als deels tot 

grotendeels extrapoleerbaar geacht voor de Vlaamse situatie.  

 

2. Bestuurlijke transactie  

Hieronder worden 2 vormen begrepen: 

- de bestuurlijke transactie door de verbalisant (luik A); 

- de bestuurlijke transactie door één entiteit (luik B)   

 

Luik A 

2.1. Voordelen vanuit het perspectief van de dader: 

                                                           
7 Bronnen:  

- Een toekomst voor de transactie als sanctioneringsinstrument in het Milieurecht? Lessen uit de praktijk in België en Nederland, TMR 

2011/4, p 325-345 

- Twee wapens in de strijd  - Over de last onder dwangsom en de bestuurlijke transactie als instrumenten ter handhaving van het 

milieurecht in Nederland, TMR 2009, p. 666-683 

- Resultaten workshop VHRM-werkgroep 4 “Dataverzameling, Kennisopbouw en innovatie” van 24/02/2011  
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 De overtreding wordt niet verder vervolgd als aan de voorwaarden van de transactie wordt voldaan. 

De dader kan, door het voldoen aan de voorwaarden (meestal betalen), een verdere vervolging 

vermijden. Hij heeft dus in zekere zin een keuze; 

 Bestuurlijke transacties zijn geen sancties: geen vermelding op het strafblad (noot: dit is altijd het 

geval); 

 Snelle afhandeling, men verblijft niet lang in de onzekerheid wat er met de overtreding uiteindelijk 

gebeurt 

 Ingeval er wordt gewerkt met vaste transactiebedragen, opgesteld door de parketten (aanbevolen): 

voor ieder soort misdrijf ontstaat er duidelijkheid over de omvang van de boete, men weet exact 

hoeveel de boete zal bedragen.  

 

2.2. Voordelen vanuit het perspectief van de handhavende instantie: 

 Oplossing voor de kleinere schade- en hinderdelicten die maatschappelijk als erg hinderlijk worden 

ervaren; 

 Eenvoudige werking dankzij een minimale procedurele omkadering; 

 Lage werkingskost voor de overheid in globaliteit (minder tijdsinzet) evenwel onder de randvoorwaarde 

dat alles vlot verloopt; 

 Mogelijkheid om kort op de bal te spelen met een systematisch “lik-op-stuk beleid”; 

 Efficiëntie en effectiviteit, er is een hoge betalingsbereidheid; 

In geval er wordt gewerkt met vaste transactiebedragen, opgesteld door de parketten, (aanbevolen) 

wordt voor ieder soort misdrijf een discussie over de hoogte van de boete vermeden. Er moet gewoon 

een lijst geconsulteerd worden om de hoogte van de boete te weten. Ook ontstaat er uniformiteit over 

het hele handhavingslandschap heen. Voor dezelfde overtreding wordt overal hetzelfde bedrag 

aangeboden; kan de toevloed van dossiers bij parketten en AMMC beperken of een verlichting van de 

dossiers inhouden bij AMMC , waardoor die instanties op hun beurt sneller de zwaardere dossiers 

kunnen verwerken.  

 

2.3. Nadelen vanuit het perspectief van de dader: 

 Gevaar om bij moeilijke dossiers of dossiers waarbij er onvoldoende bewijzen zijn toch uitgenodigd te 

worden om te betalen. (getuige het verrassend hoog aantal dossiers dat wordt geseponeerd na 

weigering van een transactie-aanbod in Nederland, zelfs sepot wegens geen misdrijf); 

 Gevaar dat het dossier niet grondig genoeg wordt bekeken: het dossier is niet altijd kwaliteitsvol 

behandelbaar; risico dat de verkeerde wordt geviseerd;   

 In geval er wordt gewerkt met vaste transactiebedragen, opgesteld door de parketten (aanbevolen): 

voor ieder soort misdrijf ontstaat er gebrek aan flexibiliteit. Concrete elementen van de zaak kunnen 

niet in rekening worden gebracht (vermogen van de dader, herhaling … ). Kapitaalkrachtige daders 

zullen minder afzien van dezelfde overtreding dan minder kapitaalkrachtige daders. 

 Risico op niet uniforme behandeling door de overheid mogelijk, in het geval van een verschillende 

behandeling door de individuele verbalisanten. Zo ontstaat kans op ongelijke behandeling.  

  Geen afbetalingsplan mogelijk: is wel mogelijk bij bestuurlijke geldboete.  

2.4. Nadelen vanuit het perspectief van de handhavende instantie: 

-  vanuit de invalshoek organisatie 

 Nóg een extra instrument naast reeds bestaande instrumenten van Gemeentelijke Administratieve 

Sanctie (GAS), VSBG’s, strafrechtelijke boetes, bestuurlijke geldboeten en het recente voorstel (cfr. 

bijlage 1) om aan AMMC de mogelijkheid te geven “minnelijke schikkingen” aan te bieden (zie luik B). 

Er zouden drie systemen van minnelijke schikking naast elkaar bestaan (verbalisant, parket en regeling 
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AMMC). Beperkt toepassingsgebied: enkel geschikt voor eenvoudige, duidelijke vaststelbare 

milieudelicten met geringe milieu-impact en zonder schade aan derden; 

 Bij niet-betaling moet het dossier overhandigd worden aan het parket (milieumisdrijf) of AMMC 

(milieu-inbreuk) met als doel te dagvaarden of een “minnelijke schikking” op te leggen. Uit 

Nederlandse ervaringen blijkt echter een risico op seponering door het parket (+/- 20% van de 

dossiers). Bij de Belgische VSBG wordt zelfs 23% van de dossiers geseponeerd; 

 Bij weigering van de transactie moet alsnog een volledig PV worden opgemaakt (Nederlandse praktijk) 

– wat dus suggereert dat in Nederland in eerste instantie gewerkt wordt met een “vereenvoudigd PV”; 

 Meer werk voor de verbalisant. Minder werk voor sanctionerende instantie achteraf. Voor de overheid 

als geheel wel een voordeel. Kan een extra belasting voor werking MINAFonds inhouden. Er moet een 

systeem worden opgericht voor een vlotte  opvolging van de betaling waarbij de verbalisant op de 

hoogte wordt gebracht of het MINA-Fonds het bedrag al dan niet ontvangen heeft; 

 Verbalisant moet in een aantal gevallen eigenlijk inschatten en voorzien, en dus als voorwaarde 

opnemen, dat de kosten van het wegwerken van de overtreding niet hoger zijn dan het bedrag van de 

bestuurlijke transactie. Bij instrument van GAS zijn er in een aantal gevallen twee facturen: de boete 

plus de kosten van het opruimen. Bij bestuurlijke transactie is er geen mogelijkheid tot het opleggen 

van kostenbetaling, tenzij dit als herstelvoorwaarde wordt opgenomen. De recuperatie van gemaakte 

kosten: veel werk voor overheid. De vraag kan gesteld worden of een bestuurlijke transactie dan 

geflankeerd moet worden met een aanmaning met de inhoud dat gesanctioneerd zal worden wanneer 

de overtreding niet weggewerkt wordt. De mogelijkheid van het opleggen van een “sanering” van de 

overtreding is (of lijkt) een noodzakelijke voorwaarde voor een doelmatige bestuurlijke transactie (te 

zijn).(
8
) Anders wordt immers de indruk gewekt dat met de bestuurlijke transactie als het ware een 

“recht op overtreding” wordt afgekocht.  

 Auditregels inzake functiescheiding tussen verbalisant en inning/afhandeling. Niet zo evident om dit te 

organiseren. Het is evenwel niet wenselijk om die functiescheiding op te heffen.  

 Klein draagvlak bij de toezichthoudende  instanties. 

 

- maatschappelijke aspecten   

 Het onderzoek wordt mogelijk niet grondig genoeg gevoerd waardoor er een risico is dat een 

transactievoorstel wordt gedaan in zaken met onvoldoende bewijs, verkeerde dader of geen misdrijf 

(cf. analyse van VSBG’); 

 Risico op subjectief gebruik indien duidelijke beleidsregels met oog op uniforme toepassing ontbreken; 

 Te kleine bedragen gaan ten koste van het afschrikkend gehalte  

 Risico op niet uniforme behandeling door de overheid mogelijk, in het geval van een verschillende 

behandeling door de individuele verbalisanten.  Zo kan perceptie van ongelijke behandeling door de 

overheid ontstaan;  

 Als er nadeel is voor een derde, voelt die derde zich benadeeld omdat de overtreder er met een 

bestuurlijke transactie vanaf komt. Zelfs voor simpele zaken kan dit.  

                                                           
8 Een juridisch onderzoek of er bij de BT de mogelijkheid is om de voorwaarde op te leggen om de overtreder te laten opruimen, levert het 

volgende op.  

In enkele voorstellen die in het verleden zijn uitgewerkt, kon een transactievoorstel niet enkel de betaling van een geldsom voorstellen 

maar ook het nemen van maatregelen die vereist zijn om de wetsschending te beëindigen, zijn gevolgen geheel of gedeeltelijk ongedaan te 

maken en herhaling te voorkomen. De inspiratie voor dit element werd gevonden in het  Nederlandse Transactiebesluit 2000 

Milieudelicten, dat ook in een dergelijke bepaling voorzag. In beide teksten werd de transactie echter wel gekoppeld aan eenvoudig 

vaststelbare wetsschendingen, die ook relatief eenvoudige probleemoplossende maatregelen zouden meebrengen. Er werd uitdrukkelijk 

bepaald: “wanneer de wetsschending daadwerkelijk milieuschade tot gevolg heeft gehad en de kosten tot herstel van die schade / de 

gevolgen van die schade boven een bepaald plafond is geraamd (initieel voorstel 1500 euro), dat dan geen transactievoorstel kon worden 

gedaan.”  

Er werd ook voorzien in de mogelijkheid om kosten te doen betalen, bv. afvalverwijderingskosten, die dan voorts werden overgemaakt aan 

wie de kosten had gedragen (bv. bij afvalstoffenverwijdering de gemeente of de OVAM). 
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 Sommige mensen reageren niet op voorstellen van minnelijke schikking. De overtreder gaat de 

transactie uitstellen omdat hij rekent op seponering. Als men niet ingaat op transactie, is de kans 

immers groot dat zijn zaak toch niet vervolgd wordt  door het parket. Bij de verkeerswetgeving lost 

men dit op door druk uit te oefenen om te betalen via een soort schuldbekentenis. Dit maakt het wel 

complex. In Nederland wordt de bestuurlijke transactie soms geflankeerd door een dwangbevel om tot 

betaling over te gaan. Conclusie: als transactie niet wordt aanvaard, moeten we als overheid nadenken 

over systemen om de aanvaarding van de bestuurlijke transactie door de overtreder te stimuleren.  

 Het parket ontvangt geen PV, wat in strijd is met bepalingen van het WSV. 

 

 mogelijk overkill, niet echt nodig. 

Randbemerking: In Nederland,  waar men al een tiental jaren ervaring heeft met de bestuurlijke transactie, is er 

een tendens om naast de bestuurlijke transactie het systeem van de bestuurlijke strafbeschikking in te voeren 

(er wordt aan de dader door het bestuur, in eenvoudige zaken waarin geen complexe bewijskwesties aan de 

orde zijn, een straf opgelegd (boete, regularisatie, taakstraf) waarbij de dader als die ze niet wenst uit te voeren 

zelf het verzet moet aantekenen bij de officier van justitie (openbaar ministerie). 

Verwacht wordt dat het systeem van de bestuurlijke transactie hierdoor in onbruik zal geraken.  

Luik B 

2.5. Voordelen vanuit het perspectief van de dader: 

 De overtreding wordt niet verder bestraft als aan de voorwaarden van de transactie wordt voldaan 

door het verval van de procedure tot oplegging van een alternatieve/exclusieve bestuurlijke geldboete. 

De dader kan, door het voldoen aan de voorwaarde inzake betaling een verdere bestraffing vermijden. 

Hij heeft dus in zekere zin een keuze.  

 Bestuurlijke transacties zijn geen sancties: geen vermelding op het strafblad. Dit is echter nooit het 

geval bij bestuurlijke geldboetes. 

 Snelle afhandeling, men verblijft niet lang in de onzekerheid wat er met de overtreding uiteindelijk 

gebeurt. 

 Uniformiteit en rechtszekerheid. In tegenstelling tot bij het voorstel “bestuurlijke transactie door 

verbalisant”  is er minder gevaar dat bij moeilijke dossiers of dossiers met onvoldoende bewijzen toch 

een voorstel tot betaling zal gebeuren. Er zullen duidelijke beleidsregels worden opgesteld waardoor 

eenzelfde dossier op dezelfde manier wordt afgehandeld (inzake procedure (voorstel tot betaling of 

gewone procedure) en uiteindelijke bedrag) 

 

2.6. Voordelen vanuit het perspectief van de handhavende instantie: 

 Oplossing voor de kleinere schade- en hinderdelicten die maatschappelijk als erg hinderlijk worden 

ervaren; 

 Er kan een hoge betalingsbereidheid verwacht worden doordat het voorstel tot betaling enkel zal 

gebruikt worden bij eenvoudige feiten en het daderschap duidelijk vaststaat.  

 Eenvoudige werking dankzij een minimale procedurele omkadering + lage werkingskost voor de 

overheid in globaliteit (minder tijdsinzet) indien hoge betalingsbereidheid = efficiëntie en effectiviteit 

 Mogelijkheid om kort op de bal te spelen met een systematisch “lik-op-stuk beleid”; 

 Uniformiteit over het hele handhavingslandschap heen. Voor hetzelfde dossier wordt hetzelfde bedrag 

aangeboden. 

 Kan een verlichting van de dossiers inhouden bij AMMC , waardoor zij op hun beurt sneller de 

zwaardere dossiers kunnen verwerken.  

 

2.7. Nadelen vanuit het perspectief van de dader: 
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 Geen afbetalingsplan mogelijk: is wel mogelijk bij bestuurlijke geldboete.  

 Minder beslissing op maat, door beperkte motivering van de precieze ernst van die overtreding.  

 

2.8. Nadelen vanuit het perspectief van de handhavende instantie: 

 Beperkt toepassingsgebied: enkel geschikt voor eenvoudige, duidelijke vaststelbare milieudelicten, 

voldoende vaststaan in hoofde van overtreder, zonder zware aantasting aan het milieu en zonder 

schade aan derden; 

 Indien niet-betaling moet het dossier toch nog opgestart worden volgens normale, langere procedure. 

Daarom belang van kwaliteitsvolle behandeling (onmiskenbaar vaststaan in hoofde van overtreder, …) 

Bovendien kan dit een extra belasting betekenen voor de opvolging van de betaling (1 maal voorstel 

tot betaling + 1 maal de bestuurlijke geldboete). 

 Te kleine bedragen gaan ten koste van het afschrikkend gehalte (belang van goede (interne) 

beleidsregels). 

 

 

3.Bestuurlijke dwangsom 

 

3.1. Voordelen vanuit het perspectief van de dader: ? 

 

3.2. Voordelen vanuit het perspectief van de handhavende instantie 

 Beperkte toepassingslast (als alles goed gaat). Het instrument zal in de praktijk wellicht in de meeste 

gevallen worden toegepast bij onwillige overtreders wat de kans op moeilijk verlopende procedures 

aanmerkelijk verhoogt; 

 Flexibel indien facultatief: enkel te gebruiken in die gevallen waar het nuttig wordt geacht; 

 De kans op uitvoering van de opgelegde bestuurlijke maatregelen stijgt. Nederlandse ervaring: 67 à 

75% uitgevoerd binnen vooropgestelde termijn;  

 Nederlandse ervaring: er wordt weinig tegen geprocedeerd (3,5% van alle  dossiers), maar als er 

geprocedeerd wordt, wordt meer dan de helft vernietigd of geschorst.  

 In de praktijk kan de overschakeling van aanmaning naar bevel, een voordeel zijn voor de onwillige 

overtreder. Hij kan dan immers de opgelegde verplichting rechtstreeks aanvechten, terwijl er voor de 

overheid weinig meerwaarde is om over te schakelen van een aanmaning naar een bevel. Geflankeerd 

door een dwangsom wordt het voordeel voor de overheid groter  omwille van extra afschrikking.  

 

3.3. Nadelen vanuit het perspectief van de dader 

 Grotere dwang t.a.v. onwillige wetsovertreders;  

 Nederlandse ervaring: grote variatie in bedragen: belang van minima en maxima per tijdseenheid (in 

de beslissing zelf) (en eventueel van een maximumplafond). 

 

3.4. Nadelen vanuit het perspectief van de handhavende instantie 

 Risico op subjectief gebruik indien facultatief: opstellen van beleidsregels met oog op uniforme 

toepassing kan dit voorkomen; 

 Nederlandse ervaring: een relatief groot aantal dossiers (25 à 33%) kent geen uitvoering binnen de 

vooropgestelde termijn; 

 Procedurele last als het niet goed gaat: vaststellingen, inningen, inningsbetwistingen… (Nederlandse 

ervaring - gemeenten: 70% van de gevorderde dwangsommen worden niet geïnd; daar zijn soms goede 

redenen voor maar ook slechte redenen zoals het te laat beëindigen van de overtreding waarbij de 

procedure voor de inning niet meer verder gezet wordt, verjaring, inschikkelijkheid). 

 Overheid moet voorzichtig zijn bij opleggen en inning van een dwangsom. De toezichthouders zullen 

vooral in beginfase worstelen met de hoogte en het tijdstip van de dwangsom.  
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 a) een dwangsom moet redelijk zijn. De maximum boete moet niet wettelijk bepaald worden. Een 

beleidslijn is evenwel nodig. Per concreet bevel moet er een andere maximale dwangsom zijn; 

 b) Toezichthouder moet inschatten wanneer de dwangsom wordt opgelegd en vanaf welke termijn 

deze begint te lopen. Welke is de relatie met de beroepsmogelijkheid bij strafrechtelijke vervolging? 

Hier is dwangsom onderdeel van bestuurlijke maatregel waartegen beroep mogelijk is. Dwangsom 

wordt de facto opgelegd om de schade zo snel mogelijk te herstellen/beperken. Tegen dat de 

dwangsom geïnd moet worden, zal er meestal wel duidelijkheid zijn m.b.t het beroep. In principe wordt 

maar geïnd op het moment dat er zekerheid is, dat het bevel niet is nageleefd  en het bevel niet meer 

aangevochten kan worden of correct is bevonden. Als overtreder beroep aantekent, schat hij in dat hij 

de zaak kan winnen.  

 c) Conclusie:  Vorm van taxatie en hoogte van dwangsom zijn niet zo evident. Je moet ermee ervaring 

opdoen: dwangsom per overtreding,  per tijdseenheid, … ? Er zijn verschillende mogelijkheden. 

Sleutelsuccesfactoren zijn: duidelijke beleidslijn(en), voldoende en gerichte vorming en regelmatige 

evaluatie; 

 Er wordt ingeschat dat de  impact van de inzet van dit nieuwe instrument in globaliteit niet groot tot 

eerder beperkt is. 

 

3.5. Aandachtspunt 

Er waren enkele onduidelijkheden/uit te klaren punten in verband met veiligheidsmaatregelen. Een eerste 

juridische toets levert een aantal verduidelijken (
9
) 

 Bij veiligheidsmaatregelen is momenteel in het Milieuhandhavingsdecreet GEEN beroepsmogelijkheid 

bij de minister voorzien. Betreft risicosituatie die zo snel mogelijk opgelost moet worden. Dwangsom 

kan perfect verdedigbaar zijn, maar moet er dan geen beroepsmogelijkheid aan gekoppeld worden? 

Een mogelijke logische piste is dan een  beroepsmogelijkheid bij de minister. Hoe krijg je die dwangsom 

geïnd? Sowieso moet bij het voorzien van een dwangsom bij veiligheidsmaatregelen, de keuze voor een 

dwangsom extra gemotiveerd worden.  

Een beroepsmogelijkheid bij de minister vormt geen noodzakelijke voorwaarde om een 

veiligheidsmaatregel te laten flankeren door een dwangsom. Beleidsmatig kan men hier wel voor 

opteren, maar de aard van de veiligheidsmaatregel verplicht dan evenwel tot een niet-schorsend 

beroep. Bij het beoordelen van dit beleidsmatige punt mag men niet vergeten dat een dwangsom een 

voorwaardelijke betalingsverplichting schept, die pas echt tot stand komt indien men niet tijdig het 

nodige heeft gedaan. De normale situatie zal zijn dat een veiligheidsmaatregel – met dwangsom - 

wordt uitgevoerd zonder dat er één euro dwangsom  te vervallen is gekomen. Geschillen omtrent het al 

of niet vervallen van de dwangsom behoren tot de bevoegdheid van de beslagrechter 

(beroepsmogelijkheid inzake uitvoering met 3 echelons). 

 

 Kan er bij veiligheidsmaatregelen een dwangsom worden opgelegd zonder dat er een milieu-

inbreuk/milieumisdrijf is vastgesteld? Wat is de relatie met stakingsvordering krachtens art. 1, tweede 

lid van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het 

leefmilieu? Maar die kan niet gebruikt worden als er geen overtreding is. Voordeel van die wet is een 

dwangsom met bevel van de rechter.  

Deze vraag kan ook anders gesteld worden, met name: “is het echt zo dat de rechter die een 

stakingsvordering beslecht enkel een dwangsom kan opleggen indien het gegeven bevel of de 

opgelegde maatregel een wetsschending betreft?”. De belangrijkste beperking is dat de rechter niet 

ambtshalve een dwangsom aan zijn bevel of maatregel kan toevoegen; de dwangsom moet worden 

gevorderd door een partij, in het geval van de stakingsvordering normaliter de partij die de vordering 

instelde.  

                                                           
9 Ook dit moet nog juridisch onderzocht worden. 



 

70 
 

Een veiligheidsmaatregel kan of moet men kunnen  vaststellen zonder dat een wetsschending in PVO 

(milieumisdrijf) of verslag van vaststelling (milieu-inbreuk) nodig is. 

Bestuur en strafrechter zijn totaal verschillende acteurs zijn in het voeren van een milieubeschermend 

(eventueel rechtshandhavend) beleid. Beveiliging, bv. met veiligheidsmaatregelen, is een typisch 

bestuurlijke materie. De (straf-)rechter is niet voldoende geschoold en onvoldoende uitgerust om een 

veiligheidsbeleid te voeren. Niet toevallig verbindt het strafrecht de strafrechtelijke 

veiligheidsmaatregelen zoals bv. het verbod tot het exploiteren van een inrichting (thans art. 16.6.5 

DABM) aan de vereiste van het bestaan van het materieel bestanddeel van een misdrijf. Op die manier 

blijft de beveiliging zich enigszins situeren in de corebusiness van de strafrechter, waarvoor hij wel 

gevormd is. 

 

4. Advies van de deelnemers van de workshop 

 

4.1 Bestuurlijke transactie 

De leden van de workshop zijn geen voorstander van type A van de bestuurlijke transactie door de verbalisant. 

De voorkeur gaat uit naar type B. De “minnelijke schikking door AMMC” wordt als een volwaardig en voora l 

beter toepasbaar instrument aanzien. Bij de toepassing wordt er evenwel over gewaakt dat het principe van 

“het zich terug in regel stellen” wordt nagestreefd.  De indruk mag immers niet gewekt worden dat een 

milieumisdrijf zomaar kan opgelost worden via een minnelijke schikking. 

 

4.2. Bestuurlijke dwangsom   

De leden van de workshop zijn enkel voorstander van een  nieuw instrument van bestuurlijke dwangsom onder 

een aantal voorwaarden: 

 de wetgeving moet expliciet het gebruik van het instrument als een discretionaire bevoegdheid 

formuleren: de dwangsom moet flankerend zijn, de inhoud van maatregel is primordiaal (discretionaire 

flankerende maatregel);  

 de wetgeving moet de nodige flexibiliteit voor de inzet van het instrument voorzien. Zo is het niet zinvol 

een lijst van overtredingen waar en wanneer het instrument kan ingezet worden, op te maken. Zo is 

het ook nodig voldoende flexibiliteit te (kunnen) voorzien bij een bestuurlijke maatregel: in het geval 

van meerdere overtredingen moet het mogelijk zijn om een verschillende dwangsom per type van 

gevraagd herstel te kunnen opleggen; 

 het opmaken van duidelijke beleidslijn(en) met betrekking tot de taxatie, timing en hoogte van de 

dwangsom. Dit is een taak voor de toezichthoudende instanties en deze beleidslijnen mogen niet 

decretaal of reglementair worden vastgelegd; 

 de invoering van het instrument moet gepaard gaan met voldoende en gerichte vorming voor de 

toezichthouders. In die zin vormt gemeenschappelijke vorming voor gemeentelijke en gewestelijke 

toezichthouders een aandachtspunt. In het kader van doelmatigheid kan hierbij ook gedacht worden 

aan het stimuleren/voorzien van complementaire teams aangezien toch specifieke kennis en ervaring 

(juridisch, milieueconomisch, …) vereist zijn; 

 het instrument moet regelmatig geëvalueerd worden; 

 de inning van de dwangsom vindt plaats op het bestuursniveau waar de dwangsom opgelegd is. Hierbij 

willen de leden van de workshop er voorzichtig op wijzen dat de huidige regeling van de bestuurlijke 

maatregel, een situatie omvat die voor verbetering vatbaar is: wanneer de minister de termijn bij een 

beroep laat passeren, vervalt de bestuurlijke maatregel en dus ook de dwangsom.  

 

De leden van de workshop suggereren tenslotte een optie voor het storten van inningen op een op te richten 

Fonds voor de ambtshalve uitvoering van bestuurlijke maatregel(bestuursdwang). 

Het Milieuhandhavingsrapport 2010 laat echter wel zien dat 95% van de opgelegde bestuurlijke maatregelen in 

2010 een tijdige uitvoering kende. 
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Bijlage 1 Excerpt uit laatste versie van verzameldecreet 2011 zoals geagendeerd op de Vlaamse regering 

Art. 26ter. Aan artikel 16.4.28 van hetzelfde decreet wordt een punt 4° toegevoegd dat luidt als volgt: 

“4° de gewestelijke entiteit oordeelt dat de vermoedelijke overtreder heeft voldaan aan de voorwaarden van 

het voorstel tot betalen van een geldsom zoals vermeld in artikel 16.4.36, §3 of in artikel 16.4.41, §2.”  

Art. 26quater. Aan artikel 16.4.36 van hetzelfde decreet wordt een paragraaf drie en een paragraaf vier 

toegevoegd, die luiden als volgt: 

“§3. Alvorens een alternatieve bestuurlijke geldboete op te leggen, kan de gewestelijke entiteit de 

vermoedelijke overtreder een voorstel doen om een geldsom te betalen binnen een bepaalde termijn.  

Het voorstel tot betaling van een geldsom gebeurt met kennisgeving aan de vermoedelijke overtreder. De 

geldsom die betaald moet worden kan niet hoger zijn dan 2.000 euro.  

De geldsom wordt gestort ten voordele van het Minafonds. 

Het voorstel tot betaling van de geldsom, schorst de procedure tot oplegging van een alternatieve bestuurlijke 

geldboete zoals vermeld in de artikelen 16.4.37 tot en met 16.4.39. 

De Vlaamse Regering stelt de nadere regels vast met betrekking tot de termijn waarin de betaling moet 

geschieden, de modaliteiten tot het opleggen van de geldsom evenals de milieumisdrijven waarop de procedure 

van toepassing is. 

§4. De betaling van de voorgestelde geldsom door de vermoedelijke overtreder binnen de vooropgestelde 

termijn doet de procedure tot het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete zoals vermeld in de 

artikelen 16.4.37. tot en met 16.4.39. van het decreet vervallen. 

Indien de vermoedelijke overtreder de geldsom niet betaalt binnen de vooropgestelde termijn of indien de 

vermoedelijke overtreder de gewestelijke entiteit per kennisgeving laat weten niet in te gaan op het voorstel tot 

betaling van een geldsom, dan wordt de procedure tot het opleggen van een alternatieve bestuurlijke 

geldboete, zoals vermeld in de artikelen 16.4.37 tot en met 16.4.39., hervat. 

 

Art. 26quinquies. Artikel 16.4.41 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt: 

§1. Na de ontvangst van het verslag van vaststelling, vermeld in artikel 16.3.23, kan de gewestelijke entiteit 

binnen een termijn van zestig dagen de vermoedelijke overtreder op de hoogte brengen van het voornemen om 

een exclusieve bestuurlijke geldboete op te leggen, al dan niet vergezeld van een voordeelontneming. De 

vermoedelijke overtreder wordt uitgenodigd om binnen een termijn van dertig dagen die volgt op de 

kennisgeving van dit bericht schriftelijk zijn verweer mee te delen.  

Tevens wordt de vermoedelijke overtreder erop gewezen dat hij :  

1°  op verzoek de documenten waarop het voornemen tot het opleggen van een exclusieve bestuurlijke 

geldboete berust, kan inzien en er kopieën van kan krijgen;   

2°  mondeling zijn schriftelijke verweer kan toelichten. De vermoedelijke overtreder richt daartoe aan de 

gewestelijke entiteit een aanvraag binnen dertig dagen na de ontvangst van de kennisgeving. 
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§2. Alvorens een bestuurlijke geldboete op te leggen, kan de gewestelijke entiteit  de vermoedelijke overtreder 

een voorstel doen om een geldsom te betalen binnen een bepaalde termijn.  

Het voorstel tot betaling van een geldsom gebeurt met kennisgeving aan de vermoedelijke overtreder. De 

geldsom die betaald moet worden kan niet hoger zijn dan 500 euro.  

De geldsom wordt gestort ten voordele van het Minafonds. 

Het voorstel tot betaling van de geldsom, schorst de procedure tot oplegging van een exclusieve bestuurlijke 

geldboete zoals vermeld in artikel 16.4.43. 

De Vlaamse Regering stelt de nadere regels met betrekking tot de termijn waarin de betaling moet geschieden, 

de modaliteiten tot het opleggen van de geldsom en kan bepalen op welke milieu-inbreuken de procedure van 

toepassing is. 

§3. De betaling van de door de gewestelijke entiteit voorgestelde geldsom door de vermoedelijke overtreder 

binnen de vooropgestelde termijn doet de procedure tot het opleggen van een exclusieve bestuurlijke geldboete 

zoals vermeld in artikel 16.4.43. van het decreet vervallen. 

Indien de vermoedelijke overtreder de geldsom niet betaalt binnen de vooropgestelde termijn of indien de 

vermoedelijke overtreder de gewestelijke entiteit per kennisgeving laat weten niet in te gaan op het voorstel tot 

betaling van een geldsom, dan wordt de procedure tot het opleggen van een exclusieve  bestuurlijke geldboete, 

zoals vermeld in artikel 16.4.43  hervat.” 

§4. De gewestelijke entiteit informeert de toezichthouders altijd over het gevolg dat wordt gegeven aan een 

verslag van vaststelling.” 
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5. Nota OVAM: Toezicht en handhaving Bodemdecreet en VLAREBO – Lokaal Toezicht 

1 Bodemdecreet en VLAREBO 

 

Het geheel van de processen in verband met bodemonderzoeken en bodemsanering in het Bodemdecreet en het 

VLAREBO is er op gericht stapsgewijs de bodemverontreiniging in kaart te brengen, te evalueren en te (laten) 

saneren.   

 

Deze processen worden geïnitieerd middels een aantal verplichte bodemonderzoeksmomenten die in het 

Bodemdecreet en het VLAREBO zijn opgenomen: 

1°  de periodieke onderzoeksplicht die rust op de exploitanten van welbepaalde risico-inrichtingen (inrichtingen 

waarvan de exploitatie een potentieel verhoogd risico op bodemverontreiniging inhoudt); 

2° de onderzoeksplicht bij de sluiting van een risico-inrichting die rust op de exploitant; 

3° de onderzoeksplicht bij de overdracht en onteigening vaneen risicogrond die rust op de overdrager, 

respectievelijk de onteigenende overheid; 

4° de onderzoeksplicht bij het faillissement en de vereffening van een vennootschap die eigenaar is van 

risicogrond, waarbij die onderzoeksplicht rust op de curator, respectievelijk de vereffenaar van de vennootschap.   

 

Op basis van de informatie uit deze bodemonderzoeken worden door de OVAM verontreinigde gronden 

geïdentificeerd en geïnventariseerd, en wordt een saneringsplicht gevestigd voor de gevallen van 

bodemverontreiniging waarvoor een saneringsnoodzaak bestaat. 

 

Wat  het toezicht op en de handhaving van het Bodemdecreet en het VLAREBO betreft, kan een opdeling 

worden gemaakt in de volgende categorieën van verplichtingen: 

 de bodemonderzoeksplicht bij de overdracht van risicogronden; 

 de periodieke bodemonderzoeksplicht voor risico-inrichtingen: periodieke onderzoeksplicht tijdens de 
exploitatie van de inrichting en onderzoeksplicht bij sluiting van de inrichting ; 

 de correcte uitvoering van de saneringsplicht en dus toezicht en handhaving van opzettelijk of door 
onachtzaamheid niet nakomen van saneringsplicht; 

 de verplichting tot het uitvoering van de bodemsaneringswerken overeenkomstig de bepalingen 
(voorwaarden en termijn) van het conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject; 

 de opvolging van de correcte uitvoering van de verplichtingen in het kader van de  procedure 
schadegevallen uit het Bodemdecreet; 

 de correcte uitvoering van het grondverzetregeling. 

 de correcte uitvoering van de taken die  in het Bodemdecreet worden toegewezen aan  personen of 
instanties die in het kader van het Bodemdecreet worden erkend met het oog op een kwalitatieve 
uitvoering van de verplichtingen uit het Bodemdecreet en het VLAREBO (erkende 
bodembeheerorganisaties, erkende bodemsaneringsdeskundigen, erkende 
bodemsaneringsorganisaties, erkende tussentijdse opslagplaatsen en grondreinigingscentra voor 
uitgegraven bodem). 

 

1. Onderzoeksplicht bij overdracht van risicogrond 

Vooraleer een risicogrond kan overgedragen worden, moet de overdrager conform het Bodemdecreet een 

oriënterend bodemonderzoek uitvoeren en het verslag ervan opnemen in de melding van de geplande 

overdracht aan de OVAM. Op basis van de melding en het verslag van oriënterend bodemonderzoek kan de 

OVAM de overdrager indien nodig verplichten om verdere maatregelen te nemen alvorens de overdracht te 

realiseren. Naar aanleiding van het verlijden van de authentieke overdrachtsaktemoet de intrumenterende 

ambtenaar (notaris) toezien op de naleving van de bepalingen van het Bodemdecreet.  Dit ingebouwde 

controlemechanisme draagt er toe bij dat decretale verplichtingen inzake de overdracht van risicogronden in 

grote mate worden nageleefd. Het uitbreiden van de bevoegdheid van de lokale toezichthouders naar dit aspect 

van de  bodemwetgeving biedt geen meerwaarde.     

 

In de weinige gevallen dat de overdrachtverplichtingen niet worden nageleefd, stelt zich het probleem dat die 

overtreding veelal pas veel later door de  bevoegde toezichthouders kan worden vastgesteld, meer bepaald 
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wanneer de nieuwe eigenaar op zijn beurt overgaat tot overdracht van de risicogrond met naleving van de 

decretale procedure (melding met verslag van oriënterend bodemonderzoek aan OVAM). Als die met het 

Bodemdecreet strijdige ovedracht pas meer dan 5 jaar later kan worden vastgesteld, dan is er volgens de 

interpretatie van de Minister van artikel 16.1.2,2° DABM (begrip 'milieumisdrijf') geen sprake meer van een 

milieumisdrijf gelet op de verjaring van de strafvordering. Deze interpretatie heeft de Minister ingenomen in het  

kader van een administratief beroep tegen een bestuurlijke maatregel van toezichthouder  waarbij de vroegere 

overdrager werd verplicht zich alsnog te regulariseren (melding overdracht met verslag van oriënterend 

bodemonderzoek en nadien eventueel uitvoering saneringsplicht). De Minister  was van  oordeel dat gelet op de 

verjaring van de strafvorderring er geen sprake was van een milieumisdrijf en dus het PV niet rechtsgeldig was 

en dus ook de bestuurlijke maatregel onwettig was (gelet op de koppeling in het milieuhandhavingsdecreet 

tussen het opleggen van een bestuurlijke maatregelen de vaststelling van een milieumisdrijf via een PV). 

Randbemerking hierbij: zou de overdracht van een risicogrond in het uitvoeringsbesluit bij het 

Milieuhandhavingsdecreet als  een  milieu-inbreuk gekwalificeerd zijn, dan zou de bestuurlijke maatregel de 

wettigheidstoets wel  doorstaan hebben. Het lijkt ons aangewezen om deze anomalie  zo spoedig als mogelijk 

recht te zetten om een efficiënte bestuurlijke handhaving mogelijk te maken. 

 

2. Periodieke onderzoeksplicht bij exploitatie van risico-inrichting en onderzoeksplicht bij sluiting van risico-

inrichting. 

De OVAM stelt vast dat deze onderzoeksplicht in hoofde  van de exploitanten van risico-inrichtingen in mindere 

mate opgevolgd wordt.  Voor deze bepalingen bestaat er nood aan toezicht en handhaving.  Op basis van het 

Bodemdecreet zijn de gemeenten ertoe gehouden om een inventaris op te maken van de risicogronden (dit zijn 

gronden waarop risico-inrichtingen momenteel gevestigd zijn of in het verleden uitgebaat werden) in hun 

gemeente. 

  

Voor het toezicht op en de handhaving van deze bodemonderzoeksplicht van de exploitant is de gemeentelijke 

inventaris van risicogronden zeer belangrijke informatiebron omdat voor elke risicogrond in de inventaris in 

principe ook wordt aangegeven welke risico-inrichtingen op de grond gevestigd zijn en de einddatum van de 

exploitatie (gegevens verzameld op basis van de exploitatie- en milieuvergunningen) 

 

De OVAM stelt echter vast dat de gemeentelijke inventaris nog in grote mate moet aangevuld worden.   Doordat 

de OVAM nog niet geschikt over een volledige en geactualiseerde gemeentelijke inventaris als centraal 

instrument, is zij als gecentraliseerde overheid niet in staat om op eenvoudige en efficiënte wijze deze 

onderzoeksverplichtingen op te volgen Zonder die informatie kan  het toezicht  enkel maar gebeuren op de 

locatie van het bedrijf zelf.   In afwachting van de actualisatie van de gemeentelijke inventaris kan toezicht en 

handhaving door de lokale overheid een belangrijke efficiencywinst bieden.   

Samengevat kan gesteld worden n dat de info met betrekking tot het niet naleven van deze onderzoeksplicht nu 

reeds door de lokale overheid aan de OVAM kan overgemaakt worden. Met deze gegevens zou de OVAM 

navolgend kunnen optreden.  OVAM stelt echter van dat er geen info met betrekking tot stopzetting of het 

ontbreken van een periodiek onderzoek aan haar overgemaakt wordt. Het betreft dus in eerste instantie een 

probleem van informatiedoorstroming naar de bevoegde toezichthouders. 

 

 

3.Voortgang van bodemdossiers 

In functie van de vaststellingen die gebeuren in de hogervermelde oriënterende bodemonderzoeken worden op 

basis van het Bodemdecreet en het Vlarebo verdere processen geïnitieerd (beschrijvende bodemonderzoeken, 

bodemsanering en nazorg, risicobeheersplan,...).  De controle op de naleving van deze processen 

(saneringsplicht) is als dossierbehandeling te beschouwen. De administratieve opvolging van de processen geeft 

in de vereiste gevallen aanleiding tot een aanmaning van de saneringsplichtige om zijn saneringsplicht na te 

leven, en bij niet-naleving volgt in het kader van de milieuhandhaving een eventuele ingebrekestelling 

(regularisatiebevel) die desgevallend gevolgd wordt door een ambtshalve optreden, dan wel rechtstreekse 

dwanguitvoering.   
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De controle op de naleving van de processen gebeurt steeds in het kader van de dossierbehandeling.  De 

dossierbehandeling is gecentraliseerd bij de OVAM.  Tijdens deze dossierbehandeling is er sprake van de opbouw 

en het beheer van specifieke administratieve gegevens.  De dossiers worden centraal opgevolgd door de OVAM.  

Lokale toezichthouders zouden in de praktijk dus slechts kunnen optreden na inzage in de dossiers  en na 

uitvoerige duiding hierover door en permanente terugkoppeling hierover met de betrokken dossierhouders van 

de OVAM. De bevoegdheid toekennen aan de lokale toezichthouders voor toezicht en handhaving op de 

saneringsplicht  zal baar onze inschatting enkel  een bijkomende werklast opleveren zonder dat daar een 

aantoonbare meerwaarde tegenover staat. 

 

4. Opvolging van bodemsaneringswerken 

Opvolging van de verantwoorde uitvoering van bodemsaneringswerken volgens de geldende bepalingen van het 

conformiteitsattest van het bodemsaneringsproject.  Het bodemsaneringsproject (conformiteitsattest) stelt de 

wijze vast waarop bodemsaneringswerken worden uitgevoerd  (uitvoeringsmodaliteiten) en de eventuele nazorg 

wordt verzekerd met het oog op de behandeling van een ernstige bodemverontreiniging. Los van het feit dat een 

conformverklaring zowel een milieuvergunning als een bouwvergunning kan inhouden, kan het 

conformiteitsattest niet gelijkgeschakeld worden aan een normale milieuvergunning.  Bij de uitvoering van het 

bodemsaneringswerk wordt voorzien in een directe opvolging van de uitvoering (technische controle) waarbij 

dikwijls afwijkingen worden vastgelegd tijdens de uitvoering zelf. 

De controle voor een eventuele bijsturing van de uitvoering staat centraal.  Hoewel de lokale toezichter sneller 

ter plaatse vaststellingen kan doen, moeten die vaststellingen nadien steeds geplaatst worden binnen de 

controle voor een bijsturing van de bodemsaneringswerken.  In dit kader is het niet wenselijk dat de betrokken 

externe partijen bij de realisatie van een bodemsaneringswerk plots geconfronteerd worden met een andere 

aansturende overheidsorganisaties.  In de gevallen dat er echter dringend opgetreden moet worden is een 

burgemeester op basis van artikel 60,6° van het Uitvoeringsbesluit Milieuhandhaving breeds evoegd om 

bestuurlijke maatregelen op te leggen bij vaststelling van een overtreding van artikel 62 Bodemdecreet (d.i. Het 

uitvoeren van bodemsaneringswerken conform standaardprocedure BSW en conformiteitsattest BSP). 
 
5.Behandeling van bodemverontreiniging bij schadegevallen 
Conform het bodemdecreet is de lokale overheid (burgemeester) reeds bevoegd om op te treden in de relevante 

gevallen. 
 
6. Opvolging van het grondverzet 

Zie punt 2 van deze nota 

 

7. Opvolging van de taken uitgevoerd door de erkende organisaties/bedrijven/deskundigen 
De bepalingen rond de erkenningen nopen tot een gecentraliseerd toezicht op de werking van de erkende 
entiteiten. Dit toezicht en de handhaving gebeurt in belangrijke mate via bestaande overlegstructuur met OVAM 
en middels inzet van andere instrumenten dan de instrumenten van het Milieuhandhavingsdecreet (bestuurlijke 
maatregelen). 
 

2 Grondverzet 

 

Met het oog op grondverzet moet overeenkomstig de grondverzetregeling in vele gevallen de kwaliteit van de 

uitgegraven bodem in een technisch verslag onderzocht worden. Als conform de regelgeving een technisch 

verslag moet worden opgesteld, moet ook de traceerbaarheidsprocedure van de grondverzetregeling gevolgd 

worden.   

 

In 2010 werd ongeveer 44 miljoen m³ bodem onderzocht door middel van een technisch verslag en werden 4482 

technische verslagen door de erkende bodembeheerorganisaties conform verklaard.  In de loop van het jaar 

werden 2.338 grondverzettoelatingen afgeleverd.  Voor 2.338 bouwwerven is dan ook effectief kenbaar 

gemaakt dat met de grondwerken gestart zou worden.  Op basis van de cijfers kan men vermoeden dat voor een 

aantal bouwwerven de uit te graven bodem is onderzocht en dat een technisch verslag is opgesteld, maar dat 

verdere traceerbaarheidsprocedure niet is gevolgd omdat er geen grondtransporttoelating is aangevraagd.  
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Voor een onbekend aantal werven is voor het gebruik van de uitgegraven bodem zelfs geen technisch verslag 

opgesteld, ook al had dat conform de regelgeving moeten gebeuren.    

 

Recent rechtspraak over bevoegdheid tot toezicht en handhaving mbt grondverzet 

 

Een MB van 1 oktober 2010 (10/AMMC/24-B) behandelt het administratief beroep tegen een bestuurlijke 

maatregel van de lokale politie Arro Ieper die op basis van milieuhandhavingsdecreet was opgelegd voor een 

geval waarbij de traceerbaarheidsprocedure van de grondverzetregeling niet was nageleefd.  De Minister 

oordeelt voor dit dossier dat het niet naleven van de traceerbaarheidsprocedure niet noodzakelijk betekent dat 

de uitgegraven bodem niet gebruikt kan worden overeenkomstig de voorwaarden van het VLAREBO.  Het al dan 

niet voldoen aan de in het VLAREBO gestelde voorwaarden wordt nagegaan aan de hand van de 

traceerbaarheidsprocedure waarvan de opmaak van het technisch verslag de eerste stap vormt.  Het ontbreken 

van een technisch verslag als inbreuk op de traceerbaarheidsprocedure van de grondverzetsregeling betekent 

derhalve niet meteen dat de partij uitgegraven bodem als afvalstof volgens het afvalstoffendecreet moet 

beschouwd worden (art. 4.4° AD).  Het gebruik van uitgegraven bodem zonder naleving van de 

traceerbaarheidsprocedure houdt dus in eerste orde een schending in van de bepalingen van het Vlarebo, 

Afdeling II, Hoofdstuk XIII).  De bevoegdheid om toezicht uit te oefenen op het Bodemdecreet en het VLAREBO 

berust op grond van het huidige Uitvoeringsbesluit Milieuhandhaving van 12 december 2008 (UB MHH: artikel 

27) evenwel uitsluitend bij de toezichthouders van de afdelingen BB en IVS van de OVAM.   Aangezien enkel de 

toezichthouders van de afdelingen BB en IVS van de OVAM bevoegd zijn voor het toezicht op en de handhaving 

van (bestuurlijke maatregelen opleggen) het Bodemdecreet en het Vlarebo, was de toezichthouder van de lokale 

politie onbevoegd om de bestuurlijke maatregel op te leggen. 

 

Het Milieuhandhavingscollege vernietigde in zijn Beslissing MHHC-11/1-VK van 17 februari 2011 de oplegging 

van een exclusieve bestuurlijke geldboete. De boete was opgelegd wegens de afwezigheid van een 

transportdocument dat het vervoer van uitgegraven bodem moest begeleiden. Daar de vaststelling van deze 

milieu-inbreuk echter gebeurde door een inspecteur van de afdeling Leefmilieu van de lokale politie werd 

geoordeeld dat de boete niet werd gebaseerd op een regelmatig verslag van vaststelling. 

 

Problematiek: nood aan toezicht en handhaving op het terrein 

 

In het document “Risico-controlearchitectuur grondverzet in het Vlaamse gewest” (PWC, oktober 2004) worden 

de verschillende processen van het grondverzet overzichtelijk in kaart gebracht. 

Uit de Risico-Evaluatiematrix Grondverzet van deze studie kan afgeleid worden dat een deel risico’s opgevangen 

worden door de controlesystemen van de erkende bodembeheerorganisaties (tussentijdse opslagplaatsen en 

grondreinigingscentra). Door middel van de traceerbaarheidsprocedure hebben de bodembeheerorganisaties 

controle op alle processen in het grondverzet: 

 Controle op plaats van uitgraving; 

 Controle op vervoer van uitgegraven bodem; 

 Controle op erkende en niet-erkende tussentijdse opslagplaatsen; 

 Controle op erkende en niet-erkende grondreinigingscentra; 

 Controle op plaats van gebruik (werven en definitieve opslagplaatsen). 

 

Erkende bodembeheerorganisaties kunnen echter enkel controles uitoefenen op werven (zowel bij uitgraving als 

bij aanvoer) waarbij zij in het kader van hun traceerbaarheidssysteem betrokken zijn. In se gaan de erkende 

bodembeheerorganisaties enkel hun traceerbaarheidssysteem controleren.  De gevoeligste processen die niet 

opgevangen worden door de controleprocedures van erkende bodembeheerorganisaties zijn: 
Het niet laten opmaken van een technisch verslag en het niet naleven van het traject voorzien in de 

grondverzetsregeling (traceerbaarheidsprocdure); 
Het (moedwillige) verkeerd gebruik van de uitgegraven bodem. 

 

Deze risico’s kunnen evenwel sterk verminderen door de aanwezigheid van een toezichthoudende overheid op 

het terrein.  Het toezicht op en de handhaving van het grondverzet is te onderscheiden van de controles die de 

http://www.mhhc.be/rechtspraak/2011/mhhc-11-1-vk-pub
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bodembeheerorganisaties uitvoeren.  Het toezicht heeft tot doel na te gaan of de grondverzetsregeling effectief 

nageleefd wordt. 

 

We moeten momenteel vaststellen dat in de praktijk de grondverzetregeling bij het gebruik van uitgegraven 

bodem niet altijd wordt nageleefd. Er is nood aan toezicht en handhaving op het terrein. Ook vanuit de sector 

zelf bestaat er momenteel een duidelijke vraag om in dat verband meer toezicht en handhaving uit te oefenen, 

dit niet enkel op het gebruik van de uitgegraven bodem, maar ook op de tussentijdse opslag van de uitgegraven 

bodem. 

 

Het grondverzet is in hoofdzaak een lokaal gebeuren waarbij de uitgegraven bodem over korte afstand vervoerd 

wordt waarop de OVAM als gecentraliseerde organisatie moeilijk toezicht kan uitoefenen met de huidige 

personeelsbezetting en logistieke middelen. Het toezicht op en de handhaving van het gebruik van uitgegraven 

bodem gebeurt immers op de plaats van gebruik van de uitgegraven bodem (vrije velddelicten).  De controle op 

het naleven van de grondverzetregeling moet gebeuren tijdens het vervoer van de uitgegraven bodem en op het 

moment van het aanbrengen van de  uitgegraven bodem  op de plaats van gebruik. Opdat toezicht en 

handhaving over de grondverzetregeling zo efficiënt mogelijk zouden zijn, moeten zij op lokaal niveau kunnen 

gebeuren. In de praktijk houdt dat in dat lokale toezichthouders en toezichthouders van politiezones mbt 

grondverzet milieumisdrijven en milieu-inbreuken moeten kunnen vaststellen (toezicht) en bestuurlijke 

maatregelen moeten kunnen opleggen (handhaving).    

 

Deze bijkomende bevoegdheid sluit aan bij de bevoegdheid die de lokale toezichthouders reeds hebben op het 

toezicht en de handhaving van die gevallen waarbij iemand zich ontdoet van uitgegraven bodem;  bijvoorbeeld 

door grondoverschotten te deponeren op andermans eigendom zonder diens toelating. De eigenaar van die 

uitgegraven bodem heeft dan niet de bedoeling om de uitgegraven bodem te gebruiken als bodem en de 

uitgegraven bodem in kwestie beantwoordt aan de definitie van afvalstof in de zin van het Afvalstoffendecreet 

(art. 2,1° AD). In dit concreet geval heeft geen van de betrokken partijen de intentie gehad om de uitgegraven 

bodem volgens de grondverzetregeling toe te passen, zodat ook artikel 4, 4° AD  niet van toepassing wordt. De 

uitgegraven bodem in kwestie wordt in dat geval dan ook niet conform artikel 4,4° AD ontdaan van zijn statuut 

van afvalstof, en het is irrelevant of de uitgegraven bodem voldoet aan de milieuvoorwaarden voor gebruik, 

precies omwille van het feit dat de ontvanger van de uitgegraven bodem nooit heeft willen gebruiken. In dat 

geval er sprake van verwijdering van afvalstoffen, in het bijzonder, definitieve opslag in of op de bodem van 

afvalstoffen, en moet in dat kader toezicht en handhaving worden uitgeoefend, ook al blijkt naderhand uit 

milieuhygiënische toetsing dat voldaan is aan de milieuvoorwaarden uit de grondverzetregeling. 

 

Deze bijkomende bevoegdheid kan eveneens aansluiten bij de bevoegdheid die de lokale toezichthouders reeds 

hebben op het toezicht en de handhaving van het milieuvergunningendecreet en meer bepaald op het toezicht 

van de controle van de tussentijdse opslag van uitgegraven bodem (VLAREM II, Rubrieken 2.1.3. en 61.). 

 

Organisatie toezicht en handhaving: taakverdeling OVAM – lokale toezichthouders 

 

Als bij het gebruik van uitgegraven bodem de grondverzetregeling van het Bodemdecreet en het Vlarebo niet 

wordt nageleefd (ongeacht of het gaat om de milieuvoorwaarden, de voorafgaande milieuhygiënische toetsing 

of de traceerbaarheidsprocedure van de grondverzetregeling) moet het eerstelijnstoezicht kunnen worden 

uitgeoefend door de lokale toezichthouders.  Als het gaat om bovenlokale aangelegenheden of als op lokaal 

niveau niet wordt opgetreden is in principe de moeten de afdeling bodembeheer van de OVAM de bevoegde 

instantie.  Dit is analoog aan de werking in Nederland waar de gemeente structureel toezicht en controle houdt 

op toepassingen van bouwstoffen, grond en bagger binnen haar grondgebied. Dit geldt zowel voor toepassingen 

die zijn gemeld, als voor toepassingen die niet zijn/behoeven te worden gemeld. De gemeente houdt toezicht op 

de wijze van toepassing, de functionaliteit van de toepassing, de tijdige en correcte melding van de toepassing, 

de kwaliteitsverklaringen en erkenningssysteem (kwalibo). 

 

De grondverzetsregeling en bijgevolg de traceerbaarheidsprocedure van het Vlarebo moeten uitwijzen of het 

vooropgestelde gebruik (als bodem, voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product) van de 
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uitgegraven bodem in het kader van de grondverzetregeling mogelijk is.   Vanuit milieutechnisch oogpunt is het 

het meest efficiënt om als volgt op te treden in het kader van de handhaving: eerst het naleven van de 

grondverzetregeling-procedures alsnog afdwingen (regularisatiebevel: opleggen verplichting TV) en op basis 

daarvan laten nagaan of het vastgestelde gebruik conform de milieuvoorwaarden van het Vlarebo kan. Als de 

uitgegraven bodem niet voldoet aan de milieuvoorwaarden op de plaats van gebruik moet de bodem verwijderd 

worden (regularisatiebevel: verwijderen van de uitgegraven bodem die niet voldoet aan de voorwaarden van 

gebruik).  Indien de uitgegraven bodem alsnog gebruikt kan worden op een andere locatie wordt de uitgegraven 

bodem verwijderd in het kader van de grondverzetregeling.  Zoniet wordt de uitgegraven bodem als afvalstof 

verwijderen overeenkomstig afvalstoffendecreet (en desgevallend vaststelling overtreding artikel 12 AD). 

 

Het lokale toezicht op het grondverzet bestaat uit de controle van  werven waar uitgegraven bodem gebruikt 

wordt en het transport van de uitgegraven bodem.  In eerste instantie richt de controle zich op de aanwezigheid 

van de grondverzetdocumenten (technisch verslag, grondverzettoelating, vervoersdocumenten, 

bodembeheerrapporten, …).  In tweede instantie kan de controle zich richten op de milieuhygiënische kwaliteit 

van de uitgegraven bodem. 

 

De OVAM ondersteunt de lokale toezichthouders (gemeentelijke milieu-ambtenaar of politie) ivm het toezicht op 

het grondverzet: 

 informeren via de webpagina ivm het grondverzet van de website van de OVAM geeft een duidelijk 
overzicht van de bepalingen van de grondverzetsregeling°, 

 coördinatie (contact met bodembeheerorgansitie). 

 centraliseren van info (ecoformulieren, …) 

 samenwerking met politiediensten (vb. wegcontroles), milieu-inspectie (vb. toezicht tussentijdse 
opslagplaats of grondreinigingscentrum), gemeenten (vb. klachten), 

 

Het toezicht op en de handhaving van de overkoepelende werking van de regeling nl. de controle van de werking 

van de erkende bodembeheerorganisaties, de erkende grondreinigingscentra en de erkende tussentijdse 

opslagplaatsen gebeurt door de OVAM. 

 

De organisatie van het toezicht en de handhaving van de grondverzetsregeling op lokaal niveau is analoog aan 

de werking in Nederland waar de gemeente structureel toezicht en controle houdt op toepassingen van 

bouwstoffen, grond en bagger binnen haar grondgebied. Dit geldt zowel voor toepassingen die zijn gemeld, als 

voor toepassingen die niet zijn/behoeven te worden gemeld. De gemeente houdt toezicht op de wijze van 

toepassing, de functionaliteit van de toepassing, de tijdige en correcte melding van de toepassing, de 

kwaliteitsverklaringen en erkenningssysteem (kwalibo). 

 

Organisatie toezicht en handhaving van het grodnverzet in Nederland 

 

Bij bouwlocaties berust het bevoegd gezag: 

• primair bij de gemeente; 

• in het geval van slootdempingen bij de waterschappen; 

• bij sommige Wbb-locaties bij de provincie. 

 

Hoe u deze situatie kunt herkennen 

(Her)gebruik als bodem doet zich vaak voor bij (grote) landinrichtingsprojecten. 

Daarnaast behoren ook slootdempingen, het aanvullen of ophogen van bermen 

en/of plantsoenen en het bouwrijp maken van terreinen tot de hier beschreven 

situatie. 

 

Het bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag bij (her)gebruik als bodem opslag berust primair bij B&W. 

In expliciet aangewezen gebieden zijn GS het bevoegd gezag voor het vaststellen 

van een bodemkwaliteitskaart 
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Bodem+ wil de decentrale overheden ondersteunen bij de uitoefening van hun toezichthoudende en 

handhavende taken in het taakveld bodem. Deze ondersteuning krijgt onder andere vorm door het 

samenbrengen van de betrokken partijen, het uitwisselen van informatie en het delen van kennis. Het taakveld 

bodem omvat naast het gebied van bodemsanering ook bodembescherming en het bodembeheer. 
 

http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/toezicht-en-handhaving-bodemsanering

