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Afdeling Handhaving 
Ondersteuning lokale 

handhaving

Afdeling Handhaving (Vlaamse 
Overheid, departement Omgeving) 

Fusie milieu-inspectie, bouwinspectie (ook OE) en 
beboeting

Inzet op sterke decentrale diensten met gespecialiseerde 
werkgroepen (bv RO handhandhaving, RO juridisch, 
Onroerend Erfgoed, lucht, afvalwater, afval, hinder, 
klimaat, landbouw, toezicht zware risicobedrijven (o.a. 
opslag gevaarlijke stoffen), ketentoezicht afvalstoffen, 
dierlijke bijproducten …)

Handhavingsplan (reactief en proactief, risico-gebaseerd 
o.a. op basis van Europese verplichtingen)
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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 van zonering met 
speciale aandacht waterproblematiek

Onroerend erfgoed: dossiers voornamelijk na melding 
agentschap Onroerend Erfgoed

│4

Afdeling Handhaving West-
Vlaanderen

Samenstelling team : 

- 1 handhavingsmanager
- 4 administratieve collega’s (incl. ICT- en logistieke 

ondersteuning)
- 13 toezichthouders milieu 
- 2 GSI en 4 verbalisanten RO 
- 1 inspecteur Onroerend erfgoed

3

4



02/12/2020

3

2/12/2020 │5

Kennis en ervaring

Kennis en ervaring : maximaal delen, ook met de lokale 
toezichthouders/verbalisanten en stedenbouwkundig 
inspecteurs : best rechtstreeks per mail met 
contactpersoon of telefonisch
Afdeling Handhaving is geen interventiedienst of helpdesk

Algemeen telefoonnummer : 050/247960

Algemeen e-mailadres : 
Omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be

Website : https://omgeving.vlaanderen.be/
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Vormen van ondersteuning

• Geven van toelichting en opleiding (bv. benzinestations, 
koelinstallaties ...)

• Ter beschikking stellen van checklists, draaiboeken 

• Uitwerken van inspectiecampagnes/compliance promotion

• Ad-hoc ondersteuning op het terrein 

• Administratieve ondersteuning bij opmaak van documenten bv. 
opleggen bestuurlijke maatregel

Enkele aandachtspunten:

• Prioriteiten Vlaams Gewest ↔ Prioriteiten gemeente 

• Ondersteuning geven maar geen dossiers overnemen. Wel 
toezichttraject van lokale toezichthouder begeleiden.

Voorbeeld initiatieven afdeling Handhaving: milieu

Asbest:

→ Geven van inhoudelijke assistentie m.b.t. de asbestregelgeving op 
vraag van de lokale toezichthouders bv. bij controle sloopwerven

→ Ter beschikking stellen van checklist/sjablonen bij behandelen 
klacht

Grondwater:

Op vraag van lokale toezichthouder een gezamenlijke inspectie 
uitvoeren bv. bij grondwaterbemaling bij bouwwerkzaamheden, 
beregenen van sportterreinen …

Bronsortering bedrijfsafval (i.s.m. OVAM): 

Ter beschikking stellen van checklist/sjablonen
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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 bestuursschool Vonck (volgende in 2021)

- ondersteuning bij opmaak en uitwerking lokaal prioriteitenkader
- draaiboeken ter beschikking stellen (aangepaste draaiboeken voor 
lokaal handhaving RO in opmaak) 

° Onroerend Erfgoed: 

- bij voldoende kandidaten : opleiding gemeentelijk verbalisant 
Onroerend Erfgoed organiseren
- technische en juridisch advies ad hoc per dossier

SAMEN STERK

- Streven naar een betere leefomgeving voor mens en milieu
- Streven naar een goede ruimtelijke ordening
- Respect voor beschermde monumenten en landschappen 

(vaartuigen)
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