
presentatie mei 2019 - aangepast oktober 
2019

1

Afdeling Handhaving

Ondersteuning lokale besturen

Vlaamse overheid

9 Vlaamse Ministers
11 beleidsdomeinen:

Kanselarij en Bestuur (KB)
Financiën en Begroting (FB)
Internationaal Vlaanderen (IV)
Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
Onderwijs en Vorming (OV)
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)
Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)
Werk en Sociale Economie (WSE)
Landbouw en Visserij (LV)
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Omgeving (OMG)
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Strategie, Coördinatie en Internationaal beleid

Vlaams Planbureau voor omgeving

Data- en informatiebeheer & digitale maatschappij

Partnerschappen met besturen en maatschappij

Omgevingsbeleid 

voor Klimaat, Groene 

Economie & Energie

Omgevingsstrategie

Omgevingsbeleid 

voor Ruimte en Milieu

Beleidsontwikkeling en juridische 

ondersteuning 

Gebiedsontwikkeling, 

omgevingsplanning en -projecten

Handhaving

Omgevingsbeleid voor Energie, 

Klimaat & Groene Economie

3
organisatie-

pijlers 
vanuit 
inhoud

8
afdelingen

Departement Omgeving

Afdeling Handhaving
Fusie van 3 vroegere afdelingen: 

bouwinspectie
milieu-inspectie 
beboeting milieu (AMMC)

Handhaving op 3 domeinen: ruimtelijke ordening, milieu en 
onroerend erfgoed
Beboeting in deze domeinen
Advisering beroepen tegen bestuurlijke maatregelen 
(milieu en ruimtelijke ordening)
Advisering verzoeken kwijtschelding dwangsommen 
ruimtelijke ordening
Milieucrisismanagement

Ongeveer 180 personeelsleden
Afdelingshoofd Sigrid Raedschelders
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organogram afdeling Handhaving

OMGEVINGSINSPECTIE SANCTIONERING EN ADVISERING

KWALITEIT-UNIFORMITEIT OMGEVINGSHANDHAVING
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omgeving / milieu

omgeving / ruimte & onroerend erfgoed

STRATEGIE EN COÖRDINATIE

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

ruimte

omgevingsvergunning, afval,

water, lucht, geluid, mest, bodem

milieubeheer

Handhaving: enkele nuttige links

Contactgegevens afdeling Handhaving: 
https://www.omgevingvlaanderen.be/afdeling-
handhaving

Omgevingsinspectieplan 2019 afdeling Handhaving:
https://www.lne.be/handhaving-plannen-rapportering-
en-evaluaties

Toezicht en handhaving
https://www.lne.be/meer-themas/toezicht-en-
handhaving

Handhavingsinstrumenten en procedures:
http://www.vhrm.be/handhavers
= gesloten luik enkel voor handhavers – mits registratie

https://www.omgevingvlaanderen.be/afdeling-handhaving
https://www.lne.be/handhaving-plannen-rapportering-en-evaluaties
https://www.lne.be/meer-themas/toezicht-en-handhaving
http://www.vhrm.be/handhavers
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Regelgeving

Decreten
Algemeen Milieubeleid (5 april 1995) –
titel XVI Milieuhandhavingsdecreet
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (15 mei 2009)
Handhaving Omgevingsvergunning (25 april 2014)
Onroerend erfgoed (12 juli 2013)
Bescherming varend erfgoed (29 maart 2002)

Besluiten
Milieuhandhavingsbesluit (12 december 2008)
Handhavingsbesluit ruimtelijke ordening (9 februari 2018)
Onroerenderfgoedbesluit (16 mei 2014)

Gewestelijke prioriteiten 

Milieu: risicogebaseerd handhaven van klasse 1 inrichtingen 
– bij uitzondering klasse 2 inrichtingen

Ruimtelijke ordening: bepaald door Vlaams minister op 23 
december 2016, voornamelijk op basis zonering met 
speciale aandacht waterproblematiek

Onroerend erfgoed: dossiers voornamelijk na melding 
agentschap Onroerend Erfgoed

Vaststelling: huidige gewestelijke prioriteiten 
overlappen weinig
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Afdeling Handhaving West-
Vlaanderen

Totaal 24 personeelsleden: 
- 1 handhavingsmanager
- administratieve collega’s
- 10 toezichthouders milieu (waaronder 1 inspecteur 

ketentoezicht afvalstoffen)
- 1 inspecteur TZR Seveso
- 6 ruimtelijke ordening (2 GSI en 4 verba RO) 
- 1 inspecteur Onroerend erfgoed

6/11/2019 │10
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Afdelingsproject 
Ondersteuning handhaving lokale besturen

Onderzoeken welke mogelijkheden en middelen de afdeling 
heeft om een efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteuning aan 
lokale overheden te kunnen aanbieden

Uitwerken van acties om deze ondersteuning effectief in te 
vullen

Scope: 
- Milieu
- Ruimtelijke Ordening
- Onroerend Erfgoed
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Vormen van ondersteuning

• Geven van toelichting en opleiding

• Ter beschikking stellen van checklists

• Uitwerken van inspectiecampagnes

• Ad-hoc ondersteuning op het terrein 

• Administratieve ondersteuning bij opmaak van documenten

Enkele aandachtspunten:

• Prioriteiten Vlaams Gewest ↔ Prioriteiten gemeente 

• Het is niet de bedoeling dat onze toezichthouders de dossiers 
integraal overnemen. Wel toezichttraject van lokale 
toezichthouder begeleiden.

Actuele initiatieven afdeling Handhaving: milieu

• Organisatie Workshop voor lokale toezichthouders met thema’s 
‘Controle Koelinstallaties / Bevoorradingsstations voor 
motorvoertuigen’ in Antwerpen, Gent en Brugge:

 Koelinstallaties op F-gassen: grote milieu-impact bij lekken! Vaak 
aanwezig bij klasse 2 en 3 bedrijven. 
(Vlaremtrein 2017 (03/05/’19): nieuwe rubriek 16.3.1: klasse 1 voor koelinstallaties   
met een totaal TCE van meer dan 2000 ton)

 Deklassering 2017: tankstations (m.u.v. CNG/LNG) zijn klasse 2

 Presentaties, checklists en voorbeelddocumenten: 
https://www.lne.be/workshops-inspectie-en-toezicht-op-
koelinstallaties

 Mogelijkheid tot gezamenlijke inspecties koelinstallaties: 
Katelijne Schaerlaekens – katelijne.schaerlaekens@vlaanderen.be
Nele Vanassche – nele.vanassche@vlaanderen.be

 Mogelijkheid tot gezamenlijke inspecties tankstations: 
Philip Tanghe – philip.tanghe@vlaanderen.be

https://www.lne.be/workshops-inspectie-en-toezicht-op-koelinstallaties
mailto:katelijne.schaerlaekens@vlaanderen.be
mailto:nele.vanassche@vlaanderen.be
mailto:philip.tanghe@vlaanderen.be
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Actuele initiatieven afdeling Handhaving: milieu

• Asbestactie:

 Controle op selectieve inzameling op sloopwerven. 

 Controle op de omgang met asbest door sorteerbedrijven.

 Geven van inhoudelijke assistentie m.b.t. de asbestregelgeving op 
vraag van de lokale toezichthouders.

→ verdere info: 
https://us8.campaign-
archive.com/?e=&u=fc2b34091076a21b79f8d47e0&id=eef596bea2

Actuele initiatieven afdeling Handhaving: milieu

• Actie rond ‘Bronsortering bedrijfsafval’ (OVAM):
 Uit sorteeranalyse blijkt dat restafval bedrijven nog te veel 

recycleerbare stromen bevat. 

Goede 
bronsortering

Zuiver 
materiaal

Meer en 
hoogwaardige 

recyclage

Zuiver 
materiaal

https://us8.campaign-archive.com/?e=&u=fc2b34091076a21b79f8d47e0&id=eef596bea2
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Actuele initiatieven afdeling Handhaving: milieu

• Actie rond ‘Bronsortering bedrijfsafval’ (OVAM):

 Informatiecampagne van OVAM naar bedrijfswereld

Actuele initiatieven afdeling Handhaving: milieu

• Actie rond ‘Bronsortering bedrijfsafval’ (OVAM):

 Sectoroverleg lopend met inzamelaars van bedrijfsrestafval

 Nieuwe regels vanaf eind 2019 voor inzamelaars:
 Visuele controle van restafvalcontainers
 Non-conformiteitenprocedure: signaal naar de klant

 Grote vraag naar ondersteuning door handhaving ter hoogte van 
de afvalstoffenproducenten

 Zeer groot aantal afvalstoffenproducenten en decentrale 
handhaving op niveau van de gemeentes: nood aan 
samenwerking 
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Actuele initiatieven afdeling Handhaving: milieu

• Actie rond ‘Bronsortering bedrijfsafval’ (OVAM): 

Sinds juni 2018

Actuele initiatieven afdeling Handhaving: milieu

• Actie rond ‘Bronsortering bedrijfsafval’ (OVAM): 
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Actuele initiatieven afdeling Handhaving: milieu

• Actie rond ‘Bronsortering bedrijfsafval’ (OVAM): 

 Verloop controle: 
 Controle van container restafval 
 Indien niet ok:
 Binnen in bedrijf alle voorzieningen bekijken om 

afvalstoffen gescheiden in te zamelen (aparte vuilbakken, 
containers, sensibilisering werknemers,…)

 Opvragen contract met inzamelaar

Actuele initiatieven afdeling Handhaving: milieu

• Actie rond ‘Bronsortering bedrijfsafval’ (OVAM): 

 Ondersteuning lokale besturen om bronsortering bij bedrijven    
te verbeteren: Afdeling Handhaving biedt administratieve 
ondersteuning via checklist en handhavingsdocumenten. 

→ Verdere info: 
https://ovam.be/ovam-ondersteunt-lokale-besturen-om-bronsortering-
bij-bedrijven-te-verbeteren

https://ovam.be/ovam-ondersteunt-lokale-besturen-om-bronsortering-bij-bedrijven-te-verbeteren
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Actuele initiatieven afdeling Handhaving: RO/erfgoed

• Ruimtelijke Ordening: medewerking aan opleiding
“Handhaving RO voor gemeentelijk verbalisant RO en 
gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur”
- georganiseerd door de bestuursscholen in elke provincie (2019)

• Ruimtelijke Ordening: 
ondersteuning bij opmaak en uitwerking lokaal prioriteitenkader
- initiatief tot opmaak ligt bij de gemeente
- lokaal prioriteitenkader is van belang i.k.v. administratieve 
beboeting 
- indien geen lokaal prioriteitenkader: seponering van dossier

• Onroerend Erfgoed: 
- beperkte personeelsbezetting op Vlaams niveau inzake 
handhaving 
- voor gerichtere handhaving en optimale ondersteuning van 
lokaal bestuur is aanstelling gemeentelijk verbalisant Onroerend 
Erfgoed wenselijk.
- indien voldoende kandidaten zal hiervoor een specifieke 
opleiding georganiseerd worden.


