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Wetgevend Kader 

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
o VCRO (15 mei 2009)
o Handhaving omgevingsvergunning (1 maart 2018)

- Handhavingsbesluit 
o Handhavingsbesluit ruimtelijke ordening (1 maart 2018)

- Handhavingsprogramma (HHP)

Handhaving Ruimtelijke Ordening

– Bevoegdheid ligt op 2 niveaus

– Gewestelijk niveau

– Gemeentelijk niveau
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Actoren 
Verbalisant (gewestelijk + gemeentelijk)

– Raadgeving 

– Aanmaning

– Opsporen en vaststellen

– Stakingsbevelen

Actoren 
Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur

– Bekrachtigen stakingsbevel 

Gewestelijke + Gemeentelijke Stedenbouwkundige 
Inspecteur

– Inleiden herstelvordering
– Nemen bestuurlijke maatregel
– Sluiten minnelijke schikking
– Beslissen over dwangsommen
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Actoren 

– Gemeente KAN een verbalisant en Stedenbouwkundige 
Inspecteur aanduiden

– Burgemeester heeft zelfde bevoegdheid als gemeentelijke 
stedenbouwkundige Inspecteur

– Burgemeester is vrij deze rol op zich te nemen

– Los van het aanstellen van een verbalisant blijft de politie 
bevoegd voor het opstellen van een proces-verbaal, een 
verslag van vaststelling en opleggen staking

Actoren 

– Gemeentelijk stedenbouwkundige Inspecteur en verbalisant 
worden aangesteld door het college van burgemeester en 
schepenen

– Zij kunnen voor meerdere gemeenten aangesteld worden (mits 
aanstelling door alle betrokken colleges)

– Ze kunnen personeelslid zijn van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband
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Gemeentelijk handhavingsplan

- Prioriteiten

- Voorrang voor lokale problematieken

- Goedkeuring door gemeenteraad

Milieu
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Wetgevend Kader 

- Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) 
o Titel XVI Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen 

van het DABM (5 april 1995)

- Milieuhandhavingsbesluit (MHB) (12 december 2008)

Handhaving milieu

– Lokale toezichthouders

– Provinciale toezichthouders

– Gewestelijke toezichthouders

-> toezichtsopdrachten per categorie toezichthouder in het MHB
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Actoren 
Gewestelijke toezichthouders

– Gewestelijke toezichthouders (art. 12 MHB) 
– Departement Omgeving:

– Afdeling Handhaving (Omgevingsinspectie)

– Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten (GOP)

– Agentschap Natuur en Bos

– De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
– De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

– De Mestbank – Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
– Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

– Agentschap Wegen en Verkeer
– Departement Mobiliteit en Openbare Werken

– Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
– Agentschap de Vlaamse Waterweg

– Toezichtopdrachten per gewestelijke toezichthouder

Actoren 
Lokale toezichthouders

– Toezichthouder van een politiezone, intergemeentelijke 
of gemeentelijke toezichthouder

– Bekwaamheidsbewijs 
– Volgen opleiding + slagen bekwaamheidsproef (art. 13 MHB)
– Aanstelling door CBS of bevoegd orgaan intergemeentelijk 

samenwerkingsverband of politiezone 

– Toezichtsopdrachten (art. 34 MHB)
– Klasse 2 en 3-inrichtingen, niet-ingedeelde inrichtingen en vrije 

velddelicten
– Klasse 1-inrichtingen: vaststellingen op basis van zintuigelijke 

waarnemingen en onderzoeken cfr. art. 16.3.14 van DAMB
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Actoren 
Lokale toezichthouders

– Aantal lokale toezichthouders (art. 16 MHB)
– Minstens 1 lokale toezichthouder per gemeente
– Meer dan 300 klasse 2-inrichtingen of meer dan 30.000 

inwoners minstens 2 lokale toezichthouders
– IG toezichthouder: minstens 2 per schijf van 5 gemeenten
– TH politiezone: minstens 2 per schijf van 5 gemeenten

– Handhavingsinstrumenten:
– Raadgeving
– Aanmaning
– Verslag van Vaststelling voor milieu-inbreuken (bijlage 1 MHB)
– Proces-verbaal 
– Bestuurlijke maatregel (ev. met bestuurlijke dwangsom): kan 

ook door burgemeester of gouverneur worden opgelegd

Actoren 
Lokale toezichthouders

– Gemeentelijk en intergemeentelijk verbalisanten RO
– Bevoegd voor het vaststellen van milieu-inbreuken en 

milieumisdrijven in een VVV of een PV (art. 16.3.23bis & 16.3.24 
bis van DAMB)

– Enkel voor omgevingsvergunningendecreet en titel V DABM -
Exploitatie van inrichtingen en activiteiten en erkende personen

– PV geldt niet tot bewijs van het tegendeel (art. 16.3.25 DABM)

– Lokale toezichthouders geluid
– Bekwaamheidsbewijs geluid
– Beperktere toezichtsopdrachten specifiek rond geluid
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Gemeentelijk handhavingsplan

- Prioriteitenkader milieu
- Niet noodzakelijk 
- Wel opportuniteit om samen met RO uit te werken

Vragen?
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