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DEPARTEMENT
LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE

DEPARTEMENT
RUIMTE VLAANDEREN

Bestuurlijke handhaving: 
sanctionering gewestelijke 
beboetingsentiteit (CSA)
Overleg verbalisant West-Vlaanderen

Dries Wouters – cluster sanctionering en advisering

Titel XVI DABM: Milieuhandhavingsdecreet (1 mei 2009):
▪ Harmonisatie van regels rond toezicht, sanctionering,…
▪ Oprichting 

- VHRM: gecoördineerd & doelmatig handhavingsbeleid
- Milieuhandhavingscollege: administratief rechtscollege

▪ Versterking bestuurlijke handhaving:
- Vernieuwing bestuurlijke maatregelen; 

- Introductie bestuurlijke beboeting & voordeelontneming;
- Onderscheid inbreuk en misdrijf.

Titel VI VCRO: decreet betreffende handhaving van de 
omgevingsvergunning (1 maart 2018):

- Uitbreiding bestuurlijke beboeting 
- Onderscheid inbreuk en misdrijf

- Introductie bestuurlijke maatregelen
- Afstemming op MHD

1. Inleiding
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Kaderdecreet bestuurlijke handhaving (23 mei 2019):
▪ Versterking bestuurlijke handhaving 

- Toezicht, strafrechtelijke opsporing, bestuurlijke opsporing, bestuurlijke 
vervolging en bestuurlijke sanctionering 

▪ alle Vlaamse regelgeving kan toetreden;
- Het departement omgeving verkiest om niet toe te treden

▪ geheel of gedeeltelijk van toepassing gesteld door de inhoudelijke 
Vlaamse regelgeving, onder de voorwaarden die daarbij zijn 
bepaald

▪ Arrestendatabank wél generiek van toepassing

Toekomstige fase: 
- Bestuurlijke herstelmaatregelen

- Oprichting Vlaamse Handhavingsraad

Departement Omgeving

• vroegere departementen LNE en Ruimte Vlaanderen

• geen andere bewegingen binnen beleidsdomein LNE
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milieu-inspectie
inspectie ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed
milieuhandhaving, milieuschade en crisisbeheer

afdeling Handhaving

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000 Brussel

 handhaving.omgeving@vlaanderen.be
 02 553 75 11

HANDHAVING

afdeling Handhaving - organogram

AH KWALITEITOMGEVINGSHANDHAVING

omgeving / milieuTV

omgeving/ ruimte & onroerenderfgoedTV

OMGEVINGSINSPECTIE SANCTIONERING ENADVISERING
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STRATEGIE ENCOÖRDINATIE

ADMINISTRATIEVEONDERSTEUNING

Milieubeheer

Omgevingsvergunning enafval

Water, lucht,mest, bodem, geluid

Ruimtelijkeordening
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Opdracht afdeling Handhaving

▪ inspecteren en maatregelen nemen inzake

▪ milieuhygiëne

▪ ruimtelijke ordening

▪ onroerend erfgoed

▪ milieucrisismanagement

▪ bestuurlijke sanctionering (gewestelijke beboetingsentiteit)

▪ advisering beroepen bestuurlijke maatregelen

▪ behandeling milieuschadegevallen

Gewestelijke entiteit: 

- start 1 mei 2009 met milieuschendingen (milieuhygiëne en 
milieubeheer)

- sinds 1 maart 2018 uitgebreid met stedenbouwschendingen

multidisciplinair team van handhavingsexperten (mix 
wetenschappers en juristen) die rond thema’s werken 
(werkgroepwerking) 

1. Bestuurlijke beboeting van 
omgevingsschendingen
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Legaliteitsbeginsel
“tegen een rechtsonderhorige kan slechts een bestuurlijke maatregel 

of bestuurlijke geldboete worden opgelegd als de milieu-inbreuk of 
het milieumisdrijf gevat wordt door een wettelijk voorschrift dat 
voorafgaandelijk aan de inbreuk of misdrijf was bepaald en in 
werking getreden” 

Proportionaliteitsbeginsel 
“er mag geen wanverhouding bestaan tussen een bepaald feit
(milieu-inbreuk of milieumisdrijf) en de bestuurlijke 

maatregel/geldboete die op grond van dat feit wordt getroffen”

1. Bestuurlijke beboeting van 
omgevingsschendingen

2. Bestuurlijke beboeting van 
omgevingsschendingen

A. Bestuurlijke geldboete

= een sanctie waarbij de gewestelijke beboetingsentiteit een 
overtreder verplicht een geldsom te betalen.

verplicht = inning mogelijk via dwangbevel 
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2. Bestuurlijke beboeting van 
omgevingsschendingen

B. Twee vormen van bestuurlijke geldboete 

▪ Inbreuk => verslag van vaststelling => exclusieve bestuurlijke 
geldboete
▪ Milieu: Limitatief opgenomen in de bijlagen bij het 

Milieuhandhavingsbesluit

▪ VCRO: artikel 6.2.2

▪ Misdrijf => proces-verbaal => pdK -> alternatieve bestuurlijke 
geldboete

2. Bestuurlijke beboeting van 
omgevingsschendingen

C. Overtreder

Artikel 16.4.25 DABM: 

“Als overtreder wordt beschouwd degene die een milieu-inbreuk 
of een milieumisdrijf heeft gepleegd, alsook diegene die opdracht 
heeft gegeven om handelingen te stellen die een milieu-inbreuk of 
milieumisdrijf uitmaken.″

Artikel 6.1.1.6° VCRO:
“de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het 
stedenbouwkundige misdrijf of de stedenbouwkundige inbreuk 
heeft uitgevoerd, er opdracht toe heeft gegeven of er zijn 
medewerking aan heeft verleend;”
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2. Bestuurlijke beboeting van 
omgevingsschendingen
D. Alternatieve bestuurlijke geldboete

▪ PV wordt opgesteld door toezichthouders – politie – verbalisant 
ruimtelijke ordening

▪ PV wordt doorgestuurd naar parket (+ kopie naar overtreder binnen 
14 dagen)

• Bijzondere bewijswaarde 

2. Bestuurlijke beboeting van 
omgevingsschendingen
D. Alternatieve bestuurlijke geldboete

▪ pdK 180 dagen (eenmalig verlengbaar met 180 dagen) om te 
beslissen: 

• Strafrechtelijke behandeling (dagvaarding, minnelijke schikking, sepot)
• Geen strafrechtelijke behandeling 

=> dossier wordt doorgestuurd naar de gewestelijke entiteit
• pdK reageert niet tijdig: geldboete uitgesloten
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2. Bestuurlijke beboeting

Verslag van 
vaststelling

inbreuk

Proces-verbaal
misdrijf

Politie 
toezichthouder

misdrijf

Parket

Vervolging
Minnelijke schikking

Sepot

Gewestelijke 
entiteit

Bestuurlijke geldboete (en 
voordeelontneming)

Bestuurlijke transactiemisdrijf

2. Bestuurlijke beboeting

▪ Doorstroom pdK naar afdeling handhaving
• Sorteernota en omzendbrief COL 4/2019 – strafrechtelijke prioriteiten 

Vlaanderen: leidraad pdK om te bepalen welke dossiers door 
parketten zullen worden behandeld en welke dossiers zullen 
overgemaakt worden aan de gewestelijke beboetingsentiteit

• Ongeveer 50% van de zaken ‘Milieuhandhaving’ bij de parketten 
wordt doorgestuurd naar afdeling handhaving

• Ter vergelijking (cijfers Milieuhandhavingsrapport)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10% 17% 27% 31% 34% 34% 38% 43% 38% 48% 48%
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2. Bestuurlijke beboeting

Instroom vanuit West-Vlaanderen PV’s

In absolute cijfers ongeveer gelijk gebleven maar enkele 
?structurelere? inhoudelijke verschuivingen 

Visserij gedepenaliseerd (100 dossiers naar 20);
Toegankelijkheid gedepenaliseerd (50 dossiers naar 10);
VCRO ingevoerd (0 dossiers naar 90);
Natuur en jacht in belang gewonnen (10 dossiers naar 40 en 
2 naar 13)
Milieuhygiëne relatief gelijk gebleven

2017 2018 2019 2020

579 556 619 626

2. Bestuurlijke beboeting

• Omzendbrief COL 04/2019 – strafrechtelijke prioriteiten 
Vlaanderen

- Inwerking: 30 april 2019 

- Algemene criteria voor de afbakening van de strafrechtelijk af te  

handelen prioriteiten en de specifieke prioriteiten

- (Geactualiseerde) sorteernota en toekomstige VPV-regeling (aansluitend 
bij de  zogenaamde categorieën 2 en 3 van het ontwerp-beleidsplan van 
het Vlaams subexpertisenetwerk Leefmilieu) ontbreken nog bij de COL

- Deze worden nog verder uitgewerkt
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2. Bestuurlijke beboeting

▪ Inzet van middelen bij VCRO-schendingen

• Feiten moeten gepleegd zijn vanaf 01/03/2018 (uitzondering 
doorbreking artikel 7.7.6 VCRO)

• De gewestelijke entiteit heeft een sepotmogelijkheid voor 
schendingen inzake VCRO (en inbreuken inzake milieu)

• Gebaseerd op handhavingsprogramma ruimtelijke ordening

2. Bestuurlijke beboeting

Sepot mogelijkheid VCRO-schendingen: 

▪ Technisch sepot

▪ Opportuniteitsepot
• Herstel vóór beslissing niet strafrechtelijke behandeling

➢ Tenzij impact op de ruimtelijke ordening, de maatschappelijke relevantie of 
de omvang en duur van de feiten

• Niet-prioritaire dossiers (gewestelijk en lokaal)

➢ Tenzij impact op de ruimtelijke ordening, de maatschappelijke relevantie of 
de omvang en duur van de feiten

• Niet mogelijk voor professionelen en recidivisten, doorbrekingen
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2. Bestuurlijke beboeting

▪ Beboetingstraject  
▪ Procedure oplegging alternatieve geldboete

• Gewestelijke entiteit brengt (vermoedelijke) overtreder en verbalisant op de 
hoogte van ontvangst PV en het voornemen tot opleggen van geldboete

• (vermoedelijke) overtreder kan:

- Kopies opvragen

- Schriftelijk verweer indienen

- Hoorzitting aanvragen

• Aanvullende inlichtingen vragen bij verbalisant

• Beslissing (boete/geen boete) : binnen 180 dagen na voornemen (termijn van 
orde)

• Gewestelijke entiteit geeft kennis van de beslissing aan overtreder én 
verbalisant

• Schriftelijk schorsend beroep mogelijk bij HHC (www.dbrc.be) 

2. Bestuurlijke beboeting

▪ Hoogte alternatieve geldboete 
• Van 0 tot 2 miljoen euro

• Rekening houdend met:
• Ernst

• Frequentie

• Omstandigheden

• mogelijkheid van uitstel van tenuitvoerlegging (op vraag VCRO)

• Uniforme criteria per thema

▪ Geen boete meer mogelijk wanneer 5 jaar is verstreken sinds datum 
afsluiting PV (milieu)

▪ Geen boete meer mogelijk wanneer 5 jaar is verstreken sinds het 
plegen van de feiten rekening houdend met stuiting (VCRO)
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2. Bestuurlijke beboeting

E. Exclusieve bestuurlijke geldboete

▪ Procedure oplegging exclusieve bestuurlijke geldboete

• VVV kan worden opgesteld door toezichthouder – verbalisant ruimtelijk 
ordening

• VVV wordt rechtstreeks verzonden aan gewestelijke entiteit (+ kopie 
overtreder) 

=> depenalisering!

• Gewestelijke entiteit brengt (vermoedelijke) overtreder en 
toezichthouder op de hoogte van ontvangst VVV en het voornemen tot 
opleggen van geldboete (geen verplichting – sepotmogelijkheid)

2. Bestuurlijke beboeting

• (vermoedelijke) overtreder kan:
- Kopies opvragen

- Schriftelijk verweer indienen

- Hoorzitting aanvragen

• Beslissing (boete/geen boete) : binnen 90 dagen na voornemen

• Gewestelijke entiteit geeft kennis van de beslissing aan overtreder én 
verbalisant

• Schriftelijk schorsend beroep mogelijk bij HHC (www.dbrc.be) 
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2. Bestuurlijke beboeting

▪ Hoogte exclusieve geldboete 

• Van 0 tot 400.000 euro

• Rekening houdend met ernst, frequentie en omstandigheden

• mogelijkheid van uitstel van tenuitvoerlegging (VCRO op vraag)

• Uniforme en objectieve criteria per thema

▪ Geen boete meer mogelijk wanneer 3 jaar is verstreken sinds datum 
afsluiting VVV (milieu)

▪ Geen boete meer mogelijk wanneer 3 jaar is verstreken sinds het 
plegen van de feiten rekening houdend met stuiting (VCRO)

2. Bestuurlijke beboeting

F. Voordeelontneming

▪ Accessorium van de geldboete
= een sanctie waarbij een overtreder verplicht wordt een al dan niet geschat 

geldbedrag te betalen ter waarde van het brutovermogensvoordeel dat 
uit de milieu-inbreuk of het milieumisdrijf is verkregen.

Enkel definitief verworven voordelen
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2. Bestuurlijke beboeting

G. Beroepsmogelijkheid

▪ Beroep tegen de beslissing van de gewestelijke entiteit bij het 
Handhavingscollege binnen 30 dagen na kennisgeving beslissing 
(vervaltermijn)

▪ Kenmerken beroep: 
• Schriftelijk, schorsend beroep
• Administratieve procedure (verzoekschrift – uitwisseling memories) 

met pleitzitting

Uitz.: vereenvoudigde procedure indien HHC onbevoegd is of 
beroep onontvankelijk (geen behandeling ten gronde);

▪ Rechtspraak: www.dbrc.be
▪ Navolgend cassatieberoep mogelijk bij RvS

2. Bestuurlijke beboeting

H. Concreet beslissing tot het opleggen van een geldboete

▪ Procedurele antecedenten
▪ Feitenrelaas

• Aanleiding (ambtshalve, klacht, …)

• Objectieve vaststellingen die wijzen op:
- Milieumisdrijf/milieu-inbreuk

- Toerekenbaarheid

- Ernst

- Frequentie

- Omstandigheid

- Voordeelontneming

• Uitgebreide beschrijving

• Opname schriftelijk verweer/hoorzitting
• Aanvullende inlichtingen

27
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▪ Het milieumisdrijf/milieu-inbreuk en de toerekenbaarheid

• Bevoegdheid:
- Gewestelijke entiteit;

- Verbalisant;

• Schending regelgeving (cfr. Legaliteitsbeginsel)

• Vermoedelijke overtreder(s):
- Identificatie;

- Natuurlijke persoon (RR);

- Rechtspersoon (KBO);

- Rol;

- Opzet/onzorgvuldigheid/onwetendheid/dwaling/overmacht;

- Elementen van verweer (verhoor, schriftelijk verweer, hoorzitting);

• Non bis in idem 

• Punitief karakter:
- Onschuldig tot tegendeel bewezen is;

- Twijfel in het voordeel van overtreder;

2. Bestuurlijke beboeting

▪ Ernst (cfr. Proportionaliteitsbeginsel) - basisbedrag

• Impact naar het leefmilieu:
- Duurtijd van het misdrijf

- Goede ruimtelijke orderning

- (Potentiële) schade aan het leefmilieu

- Omvang

- Aard

- Verschillende schendingen

• Thema afhankelijk

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files
/beslissingskader%20bestuurlijke%20beboeting%20milieuschend
ingen%20_01-02-2021.pdf

2. Bestuurlijke beboeting

29
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▪ Frequentie (cfr. Proportionaliteitsbeginsel)

• Eerste keer?

Geen verhoging van het basisbedrag

• Voorgeschiedenis aanwezig?
- Klachten, waarschuwingen, aanmaningen, processen-verbaal,… 

- En hun gevolgen 

Het basisbedrag wordt met percentage verhoogd

• Voorwaarden frequentie:

- dezelfde overtreder

- gelijkaardige feiten

- die toerekenbaar zijn aan overtreder

2. Bestuurlijke beboeting van 
milieuschendingen

▪ Omstandigheden (cfr. Proportionaliteitsbeginsel)

• Geregulariseerd/beëindigen milieumisdrijf:
- Mate

- Snelheid

- Wijze/methode

• Indicaties van de financiële draagkracht
• Micro-onderneming – onderneming – grote onderneming

• Redelijke beslissingstermijn

• Voorbeelden van omstandigheden:
- Volledig geregulariseerd? (gestaafd met analyseresultaten, informatie 
van verbalisant)

- Werden er bedrijfsprocessen aangepast/investeringen uitgevoerd om in 
de toekomst schendingen te vermijden

- Aanpassingen van de milieuvergunning

- Afbraak van wederrechtelijke constructie

2. Bestuurlijke beboeting
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▪ Voordeelontneming: voorbeelden

• Kosten milieuvergunningsaanvraag (dossiertaks / kosten opmaak 
aanvraag);

• Niet uitvoeren (half)jaarlijkse metingen/analyses/keuringen;
• Niet aansluiten op de gescheiden riolering;

• Uitgestelde/vermeden investeringskosten in (zuiveringstechnische) 
installatie (vb. luchtemissie wasser, weegbrug, …);

• Onvergund oppompen van grondwater (2 euro per m³ vanaf 2020);

• Achterlaten afval: kostprijs van legale verwijdering/verwerking;
• De kost van indiening van een kennisgevingsdossier onder de EVOA 

te vermelden bij illegale overbrenging

2. Bestuurlijke beboeting

➢ “Nota met aanbevelingen voor de verbalisant bij de opmaak van een 
proces-verbaal in geval van milieumisdrijven”

➢ Algemene informatie voor alle milieu-thema’s 

➢ Informatie per thema (MV – afval – water – …)

➢ type schending – identificatie overtreder – professioneel verband –
duur overtreding – (kleuren)foto’s – milieutechnische situatie -
voorgeschiedenis – maatregelen genomen/opgelegd -
voordeelontneming

Beboetingskader milieu en nota aanbevelingen website dep 
Omgeving

2. Bestuurlijke beboeting
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2. Bestuurlijke beboeting

Milieuvergunning

(grond)water

Mest

Sluikstort - stook

Geluid

Lucht

Soorten, jacht visserij

Bos en natuur

Afval - allerlei

Bodem

VCRO

VERDELING BOETEBESLISSINGEN 

2. Bestuurlijke beboeting
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3. Bestuurlijke transactie

Gewestelijke entiteit kan een voorstel tot betaling van een geldsom 
doen als ze van mening is dat volgens de vaststellingen in het PV, VvV
onmiskenbaar vaststaat dat de overtreder het misdrijf/inbreuk heeft 
gepleegd en voor dezelfde feiten geen voorgaande veroordeling kreeg

- Milieu: geen zware aantasting van het leefmilieu inhoudt of ernstige 
fysieke of materiële schade aan derden; 

- VCRO: alle inbreuken + alle misdrijven tenzij (intern): 
- Er sprake is van significante schade aan de omgeving, 

duidelijke niet inpasbaarheid in de goede ruimtelijke ordening 
of voortschrijdend karakter van de schade

- De schending plaatsvond in ruimtelijk kwetsbaar gebied

▪ Doel?
kort op de bal spelen door een snelle bestraffing. 

3. Bestuurlijke transactie

▪ Procedure?

• overtreder ontvangt brief met voorstel van transactie (geldsom)

• indien transactie wordt betaald: dossier afgehandeld
• indien transactie niet (tijdig) wordt betaald: procedure tot het 

opleggen van bestuurlijke geldboete wordt vervolgd

• gestart op 1 september 2012

▪ In ongeveer 75% van de dossiers wordt een transactie voorgesteld 
(thema afhankelijk)

▪ Betalingsgraad ongeveer 75% (thema gebonden)
▪ Herstel bekomen bevoegdheid vd verbalisant

▪ Terugkoppeling verbalisant na betaling door overtreder 
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3. Bestuurlijke transactie

3. Bestuurlijke transactie
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Cijfers
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Instroom Uitstroom

Vlaams forum omgevingshandhaving

➢ Dit Forum zal als netwerk fungeren voor eenieder die 
betrokken is bij omgevingshandhaving in de brede zin.  De 
nadruk ligt op stroomlijning van de handhavingsuitvoering 
alsook op informatiedeling en kennisuitwisseling.  Er is ruimte 
voor bespreking van handhavingsnoden en knelpunten, 
vragen tot samenwerking, afstemming rond specifieke 
handhavingstopics, terugkoppeling vanuit andere fora, enz. 

➢ Start maart 2021
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5. Praktijk voorbeelden - BT
▪ rechtspersoon 

lozingsdebiet: 40.000 m³/jaar
norm: 15 mg/l  gewone stof

minimaal 3 keer overschreden

regularisatie: geen overschrijdingen meer
=> bestuurlijke transactie voorstel: 1.350 euro

▪ rechtspersoon 
klasse 3-activiteit niet gemeld
regularisatie

=> bestuurlijke transactie voorstel: 775 euro

▪ rechtspersoon 
klasse 2 waterlozingscalamiteit niet gemeld

=> bestuurlijke transactie voorstel: 1.200 euro

5. Praktijk voorbeelden - BT
▪ Particulier - niet correct aansluiten op de gescheiden openbare 

riolering voor de woning. Nadien heeft de overtreder zich in 
regel gesteld en werd er wel correct aangesloten. Het conforme 
keuringsattest werd afgeleverd 
 bestuurlijke transactie voorstel: 320 euro

▪ Rechtspersoon - exploitatie klasse 2-inrichting (tijdelijke 
bouwwerf voor het ontwikkelen van een bouwproject) zonder 
vergunning - regularisatie

=> bestuurlijke transactie voorstel: 1.650 euro
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5. Praktijk voorbeelden - BT
▪ Geluid
Particulier – niet naleven voorwaarde toelating CBS, het niet 
meedelen van geregistreerde geluidsniveaus tijdens muziekactiviteit

=> BT voorgesteld van 120 euro 
▪ Afvalverbranding
Particulier – het verbranden van een beperkte hoeveelheid 
afvalstoffen (o.a. plastiek, blikken en PET-flessen) in open lucht

=> BT voorgesteld van 200 euro 
▪ Sluikstort
Particulier - kartonnen doos en vaas achtergelaten aan glascontainer

Bekende enkel vaas achtergelaten te hebben
=> BT voorgesteld van 80 euro voor vaas (niet betaald)
=> Boete van 100 euro

3 grijze vuilniszakken achtergelaten in de berm - buurtbewoner meldde dat de 
sluikstorter met een zwart voertuig reed. Verschillende documenten met naam 
van de vermoedelijke overtreder (o.a. vliegtickets en rekeninguittreksels) 
aangetroffen. Overtreder ontkende:

=> Geen BT maar geldboete van 300 euro 

- de vermoedelijke overtreder verklaarde dat het afval van hem afkomstig is;

- het feit dat een buurtbewoner aangaf te hebben gezien dat de sluikstorter met een zwart 
voertuig reed en uit navolgend onderzoek van de verbalisant bleek dat de vermoedelijke 
overtreder met een zwart voertuig rijdt;

- de vaststelling dat de vermoedelijke overtreder woonachtig is in de onmiddellijke nabijheid 
(zelfde straat) van de plaats waar het sluikstort werd aangetroffen;

- de vaststelling dat de vermoedelijke overtreder in het afgelopen jaar slechts 2 x huishoudelijk 
afval had aangeboden (1 x in augustus en 1 x in september) via de door de gemeente 
georganiseerde huis-aan-huis inzameling;

- de bewering dat het afval buiten achter het voertuig werd gezet met de bedoeling dit na het 
werk in de afvalcontainer te deponeren, bij thuiskomst verdwenen was en vermoedelijk werd 
opgehaald in het kader van de gemeentelijk huis-aan-huis ophaling weinig geloofwaardig is, 
aangezien de gemeentelijke ophaling uitsluitend gebeurt door gebruik van grijze afvalcontainers 
met chip voor toepassing van een diftarsysteem.
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Praktijk voorbeelden - boete 
exploitatie van een garage-herstelwerkplaats klasse 3

▪ ernst
geen klasse 3-melding 
milieuvoorwaarden niet nageleefd 
▪ onderneming niet zindelijk en in goede staat gehouden
▪ niet voorzien in de nodige inventiemiddelen om bodemverontreiniging en 

brand te voorkomen/te beperken
▪ afvalstoffen niet opgeslagen in aangepaste verpakkingen
▪ geen inkuiping voor opslag gevaarlijke stoffen
▪ ontbreken van een vloeistofdichte vloer
professioneel

▪ frequentie
geen voorgaande gekend

▪ omstandigheden
regularisatie: 
▪ stopzetting activiteiten
▪ ontruimen van de site

bestuurlijke geldboete: 1825 euro

Praktijk voorbeelden - boete 

het niet nemen van de nodige maatregelen om vezelverspreiding en 
blootstelling van personen aan asbestvezels te verhinderen bij afbraakwerken 
aan het asbesthoudend dak van de woning

▪ ernst
Afbraak deel van een asbesthoudend dak
Asbestleien braken en 1 persoon droeg geen mondmasker
professioneel

▪ frequentie
geen voorgaande gekend

▪ omstandigheden
regularisatie: 
▪ alles correct opgeruimd, met staalname door erkend deskunde
▪ Onmiddellijk mondmasker gebruikt
Micro onderneming

 Bestuurlijke geldboete: 1575 euro
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Sluikstort
Zes stoelen, tuinslang, kastje… achtergelaten langs snelweg

Camerabeelden van sluikstort
Vermoedelijke overtreder niet verhoord

Toch voldoende objectieve vaststellingen over daderschap:
Bestelwagen was eigendom van overtreder

Foto ANG kwam overeen met persoon op camerabeelden

Uit ANG bleek ook dat persoon net was verhuisd

=> Boete: 500 euro

Sluikstort
zevental vuilniszakken (o.a. verpakkingen van bouwmaterialen, waaronder 

ook een beperkte hoeveelheid gevaarlijk afval) en een witte bigbag
werden achtergelaten. Vermoedelijke overtreder niet verhoord

Toch voldoende objectieve vaststellingen over daderschap:
het feit dat er bij nazicht van de inhoud van de achtergelaten vuilniszakken verschillende 
documenten met vermelding van naam en adres van de vermoedelijke overtreder werden 
aangetroffen (waaronder een aanslagbiljet van de verkeersbelasting);

uit de foto's van de getuige blijkt hoe een manspersoon het afval uit een blauwe rolcontainer 
met opschrift ‘Y' (die enkel gehuurd kan worden voor bedrijfsafval) op een aanhangwagen met 
kentekenplaat X haalt en vervolgens ter plaatse op de grond gooit;

het gegeven dat de vermoedelijke overtreder titularis is van een aanhangwagen met 
kentekenplaat X; en

de vermoedelijke overtreder in de Kruispuntbank der Ondernemingen geregistreerd is als 
aannemer voor verschillende bouwwerkzaamheden en uit het fotodossier blijkt dat er tussen 
het afval verschillende afvalstoffen aanwezig zijn die gelinkt kunnen worden aan deze 
activiteiten;

=> Boete: 1360 euro 
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Sluikstort
4 zakken met huishoudelijk afval werden gesluikstort in een gracht. 

Overtreder ontkent tijdens zijn verhoor

Toch voldoende objectieve vaststellingen over daderschap:
het feit dat het gaat om 4 zakken met huishoudelijk afval die op één en dezelfde locatie 
werden achtergelaten;

het feit dat er bij nazicht van de inhoud van de zakken verschillende persoonlijke documenten 
met vermelding van naam en adres van de vermoedelijke overtreder en met vermelding van 
naam en adres van zijn moeder werden aangetroffen;

het feit dat er bij nazicht van inhoud van de zakken geen documenten met vermelding van 
andere namen of adressen werden aangetroffen;

de verklaring van de vermoedelijke overtreder dat hij de facturen van zijn moeder betaalt en 
de documenten gericht aan zijn moeder vermoedelijk bij hem thuis bij het oud papier lagen;

de verklaring dat de documenten bij het papier zaten dat hij op 14 januari 2018 's avonds had 
buitengezet in het kader van een geplande ophaling van grof vuil door IVAGO en een derde 
deze zou hebben ontvreemd weinig geloofwaardig is, gelet op het feit dat (i) de documenten 
werden aangetroffen in vuilniszakken met huishoudelijk restafval en (ii) er in het kader van 
een ophaling grof vuil door IVAGO hoe dan ook geen huishoudelijk (rest)afval mag worden 
meegegeven noch selectief in te zamelen stromen zoals papier- en karton en pmd mogen 
worden aangeboden

=> Boete: 300 euro (incl. opdeciemen)

exploitatie afvalstoffenopslag klasse 1

▪ ernst
geen milieuvergunning klasse 1
▪ in casu, geen milieuvergunning mogelijk – gewestplan = woonzone
milieuvoorwaarden niet nageleefd 
▪ geen register van aangevoerde en afgevoerde afvalstoffen 
▪ geen werkplan
▪ geen groenscherm
uitvoeren afvaltransporten minstens zonder registratie als vervoerder
minstens één internationaal afvaltransport zonder bijlage VII
professioneel

▪ frequentie
geen voorgaande gekend

▪ omstandigheden
▪ regularisatie

▪ quasi onmiddellijk
▪ herlokalisatie naar industriegebied
▪ milieuvergunning voor nieuwe locatie
▪ registratie vervoerder

 bestuurlijke geldboete 7150 euro

51

52



15/03/2021

27

overschrijding emissiegrenswaarden bij waterlozing

▪ ernst
vergund debiet: 54.000 m³/jaar; 2.400 m³/dag; 100 m³/uur
minimale overschrijding:
ondergrens meetfout, eventueel tegenstaal erkend labo
▪ lood: 1 * EGW
▪ zink: 1 * EGW
▪ PAK’s:  2 * EGW
▪ AOX: 1 * EGW
▪ PCB: 10 * EGW

▪ frequentie
geen voorgaande gekend

▪ omstandigheden
regularisatie
▪ geen normoverschrijdingen meer
▪ studie uitgevoerd
▪ aanpassingswerken WZI 
grote financiële draagkracht 

=> bestuurlijke geldboete: 31.536 euro

calamiteit waterlozing

▪ ernst
vergund debiet: 520.000 m³/jaar
zwevende stof: 6 * EGW
CZV: 3 * EGW
BZV: 7 * EGW
totaal fosfor: 1 * EGW (gevaarlijk stof)
niet melden calamiteit

▪ frequentie
geen voorgaande gekend

▪ omstandigheden
regularisatie: 
▪ geen normoverschrijdingen meer
▪ aanpassingswerken WZI (grotere buffering)
grote financiële draagkracht 
redelijk termijn

=> bestuurlijke geldboete: 16.824 euro
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Verwijderen van een houtkant
▪ Ernst

• Agrarisch gebied
• Lengte = 60 meter en breedte = 7 meter 
• Professioneel verband

▪ Frequentie
• Geen voorgaande gekend

▪ Omstandigheden
• Micro-onderneming

=> bestuurlijke geldboete: 1.900 euro

Maaien van een berm voor 15 juni en pesticidengebruik langsheen een 
waterloop
▪ Ernst

• GEN-gebied
• Pesticidengebruik
• Lengte berm = 183 meter
• Lengte weterloop = 33 meter
• Particulier 

▪ Frequentie
• Geen voorgaande gekend

▪ Omstandigheden
▪ /

=> bestuurlijke transactie: 1.150 euro
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Ontbossing
▪ Ernst

• 40 are

• Privé-bos – loofbomen 
• deel volledig ontbost en ontstronkt, ander deel omgevormd tot 

graasweide voor paarden 

• Geen vergunning
• Woongebied

• Particulier

▪ Frequentie
• Geen voorgaande gekend

▪ Omstandigheden
• Herstel 

=> bestuurlijke geldboete: 4.250 euro

Afdeling Handhaving
Cluster sanctionering en advisering
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Tel: 02 553 75 11
Sanctionering.omgeving@vlaanderen.be
https://omgeving.vlaanderen.be/inspectie-en-handhaving

Contactgegevens
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