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Verslag West-Vlaams overlegplatform omgevingshandhaving  15 maart 2021 

Dit overlegplatform is een initiatief de Afdeling Handhaving van Vlaams Departement Omgeving, 

Provincie West-Vlaanderen, streekintercommunales WVI en Leiedal  met inbreng van parket,  lokale 

besturen en politiezones.  

Een tweede digitaal infomoment was er op woensdagvoormiddag 15 maart 2021.   

De presentaties zijn terug te vinden via Verslagen en presentaties van regio- en infovergaderingen.  | 

Provincie West-Vlaanderen (west-vlaanderen.be) 

Verwelkoming door Wim Delaere,  Afdeling Handhaving van Departement Omgeving 

Zie ook Studie: Compliance Promotion - Departement Omgeving (vlaanderen.be) 

Strafrechtelijke handhaving door Sofie Vanden Berghe, substituut procureur des Konings bij het 

parket West-Vlaanderen, sectiehoofd Milieu en Stedenbouw 

Vragen 

• Henk Vanhove, WVI: Houden jullie rekening met prioriteitennota van gemeenten/steden? 
Antwoord Sofie Vanden Berghe: Ja, wij houden daar op zich rekening mee voor zover dat die 
in categorie 1 zitten. Als het gaat over misdrijven uit categorie 2 of 3, dan gaan we kijken in 
hoeverre we capaciteit hebben om daar op in te gaan.  

• Betty Verstraete, afdeling handhaving: Hoe kunnen we weten welke dossiers gedagvaard 
worden? Hoe kunnen we weten wat het uiteindelijke resultaat is? 
Antwoord Sofie Vanden Berghe: Het volstaat om ons een lijst te sturen met de dossiers 
waarover jullie een stand van zaken willen. Dan zorgen wij zo snel mogelijk voor een 
antwoord.  

 

Bestuurlijke handhaving: sanctionering door Dries Wouters, handhavingsmanager CSA (Cluster 

Sanctionering en Advisering) van de afdeling Handhaving (Vlaamse Overheid) 

Zie ook  Checklists en werkvoorschriften - Departement Omgeving (vlaanderen.be) 

Beslissingskader bestuurlijke beboeting milieuschendingen door gewestelijke beboetingsentiteit 

(vlaanderen.be) 

Vragen  

• Tine Taillieu, WVI: Wat met gemeenten die geen gemeentelijke prioriteitennota voor 
ruimtelijke ordening hebben ? Kan er dan toch nog bestuurlijk beboet worden ? 
Antwoord Dries Wouters: Ja, dat kan. Zoals mevrouw Vanden Berghe al eerder zei, als het 
gaat om categorie 1 misdrijf, gaat er een strafrechtelijk “knipperlicht” aan en wordt 
afhankelijk van de houding van de overtreders strafrechtelijk vervolgd dan wel bestuurlijk 
beboet.  
Wij engageren ons dat wij minder snel een opportuniteitssepot  zullen doen als er een lokale 
prioriteitennota is.  

https://www.west-vlaanderen.be/voor-lokale-besturen/verslagen-en-presentaties-van-regio-en-infovergaderingen
https://www.west-vlaanderen.be/voor-lokale-besturen/verslagen-en-presentaties-van-regio-en-infovergaderingen
https://www.omgeving.vlaanderen.be/studie-compliance-promotion
https://www.omgeving.vlaanderen.be/checklists-en-werkvoorschriften
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/beslissingskader%20bestuurlijke%20beboeting%20milieuschendingen%20_01-02-2021.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/beslissingskader%20bestuurlijke%20beboeting%20milieuschendingen%20_01-02-2021.pdf
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Het is dus niet zo dat er niet beboet kan worden als er geen lokale prioriteitennota is, maar 
het helpt wel bij beboeting. Het opstellen van een lokale prioriteitennota zorgt los van 
beboeting er wel voor dat je als lokale handhaver politieke ruggensteun hebt om op te 
treden en dat het voor de inwoners van de gemeente duidelijk is waar de gemeente op inzet 
qua handhaving.  

• Kevin Opstaele, Oostende: Is het wenselijk dat bij elk PV/verslag van vaststelling de lokale 
prioriteitennota wordt overgemaakt? Of is het voldoende dat de nota met lokale prioriteiten 
na aanname van het lokaal bestuur één maal wordt overgemaakt? 
Antwoord Dries Wouters: Het is voor ons voldoende dat dit één maal wordt overgemaakt. 
We vragen wel dat de handhaver op het pv/verslag verwijst naar het juiste hoofdstuk of 
paragraaf in de lokale prioriteitennota. 

• Tine Taillieu, WVI: Soms wordt er een bestuurlijke transactiesom voorgesteld en betaald door 
de overtreder i.p.v. de procedure voor bestuurlijke beboeting op te starten. In welke gevallen 
passen jullie dit toe ? Zijn daar specifieke richtlijnen voor ? 
Antwoord Dries Wouters: Wij proberen zo veel mogelijk gebruik te maken van de 
bestuurlijke transactie omdat we daarmee kort op de bal kunnen spelen. In geval van een 
betwisting over de feiten kunnen we niet overgaan tot bestuurlijke transactie en dan starten 
we de boeteprocedure op. Er zijn nog een aantal andere situaties waarin we niet kunnen 
overgaan tot bestuurlijke transactie zoals de overtreder is al eens veroordeeld, er is een 
zware aantasting van milieu of ernstige schade aan derden, bij bouwmisdrijven met een 
significante schade aan de omgeving of een schending in ruimtelijk kwetsbaar gebied.  
De voorwaarden bij bouwmisdrijven staan niet in de regelgeving, maar in ons eigen 
beboetingskader.  
We willen alsmaar meer inzetten op deze bestuurlijke transactie om kort op de bal te kunnen 
spelen.  

 

Bevraging individuele handhavingsprioriteiten door Marieke Kindt, beleidsmedewerker handhaving 

van de afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO) (Vlaamse Overheid, bij 

Departement Omgeving) 

 

Zie ook Handhavingsbeleid - Departement Omgeving (vlaanderen.be) 

Vragen  

• Patricia Steenacker, Provincie: Zullen ook de Provincies deze bevraging ontvangen?  
Antwoord Marieke Kindt: Lokale besturen zijn zeker gemeenten, provincies en politiezones. 
De intercommunales niet omdat we willen dat de gemeenten de enquête individueel 
invullen.   

 

Andere vragen en bedenkingen  

• Dennis Monbaliu, Knokke-Heist:  In hoeverre is de VHRM controle viewer 
(www.milieuinfo.be/confluence/display/VCV of https://controleviewer.omgeving.vlaanderen.be/) 
 in gebruik bij gemeenten of politiezones, departement Omgeving handhaving en bij 
betrokken rechtbanken/parket? Kan dit een antwoord vormen op het digitale verhaal (bv. 
inscannen van pv's)? Kan dit gekoppeld worden aan het omgevingsloket 
(vergunningstoestand)? Handhavingsprioriteiten, handhavingsrapporten, 
handhavingsprogramma's, enquêtes kunnen hieraan ook gekoppeld worden. 
Antwoord Wim Delaere: Momenteel kunnen er handhavingsactoren zoals politie niet 
aangesloten worden en is het gebruik ook door andere handhavers beperkt. Het is een mooi 
initiatief en interessant maar moet nog ICT-matig bijgewerkt worden. Er is een nieuw 

https://omgeving.vlaanderen.be/handhavingsbeleid?utm_source=Lokale+overheden+-+caplo&utm_campaign=06056aae44-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_14_01_57_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f7b0905f95-06056aae44-244248657
http://www.milieuinfo.be/confluence/display/VCV
https://controleviewer.omgeving.vlaanderen.be/
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businessplan uitgeschreven om dit te verruimen en klantvriendelijker te maken. Eens dat dit 
klaar is, zal hier wel rond gecommuniceerd worden. We zullen dit dan ook kunnen agenderen 
om ons overlegplatform.  
Dennis Monbaliu: Hartelijk dank, zou tof zijn dat er een omgevingsloket vergunningen bestaat 
en een omgevingsloket handhaving/inspectie en dat die met elkaar kunnen communiceren. 
Antwoord Dries Wouters: via het kaderdecreet is men nu bezig om een bestuurlijk 
sanctioneringsregister operationeel te maken. Het idee is dat naast het strafregister daarin 
ook een overzicht van bestuurlijke sancties komt en dat bepaalde actoren daar toegang tot 
krijgen.  Het betreft wel geen handhavingsloket maar een sanctieregister. 
Het is wel al een eerste stap. Momenteel wordt er geen koppeling aan het omgevingsloket  
voorzien. 
Marieke Kindt vult aan dat dit net als andere vragen en noden vanuit de lokale handhavers 
zeker  interessant is om mee te geven in de bevraging voor het 
omgevingshandhavingsprogramma, dergelijke vragen en noden  
Dan kunnen we bekijken of we hier op lange termijn en vervolg aan kunnen geven.  
 

• Balzhima Mazaeva, Jabbeke:  er is een uitbreiding bij Cevi:  
https://www.cevi.be/nieuwsflash-2021-
2/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=cevi_logins_nieuwsflash_2021_2&
utm_term=2021-03-09#art0 
Pieter Boucquet, Deerlijk: ook Remmicom heeft een handhavingsmodule: 
https://www.remmicom.be/oplossingen/ruimtelijke-ordening-en-leefmilieu/coming-soon-toezicht-
and-handhaving/ 

 

Voor meer info kunt u contact nemen met  

• Provincie West-Vlaanderen: Marie De Winter, Dienst Minawa  
marie.dewinter@west-vlaanderen.be   T 050 40 34 90 

• Leiedal: Stefaan Verreu 
stefaan.verreu@leiedal.be    T 056 24 16 16 

• WVI: Ann Tack  
a.tack@wvi.be     T  050 36 71 71 

• Afdeling Handhaving West-Vlaanderen (Departement Omgeving, Vlaamse Overheid) :  
Wim Delaere   wim.delaere@vlaanderen.be   T 050 24 79 60 

https://www.cevi.be/nieuwsflash-2021-2/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=cevi_logins_nieuwsflash_2021_2&utm_term=2021-03-09#art0
https://www.cevi.be/nieuwsflash-2021-2/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=cevi_logins_nieuwsflash_2021_2&utm_term=2021-03-09#art0
https://www.cevi.be/nieuwsflash-2021-2/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=cevi_logins_nieuwsflash_2021_2&utm_term=2021-03-09#art0
https://www.remmicom.be/oplossingen/ruimtelijke-ordening-en-leefmilieu/coming-soon-toezicht-and-handhaving/
https://www.remmicom.be/oplossingen/ruimtelijke-ordening-en-leefmilieu/coming-soon-toezicht-and-handhaving/
mailto:marie.dewinter@west-vlaanderen.be
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