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Organisatie en specialisatie 

basisfilosofie: 

handhaving vormt sluitstuk van elk beleid 

zonder handhaving blijft naleving van regelgeving problematisch

handhaving leidt (mee) tot realisatie van beleid 

vóór inwerkingtreding Milieuhandhavingsdecreet (2009): 
vooral repressieve aanpak (verbaliseren)

evolutie naar meer preventieve aanpak met herstelbeleid als 
speerpunt

Natuur en Bos zet handhaving in 
tot het bekomen van een respectvolle houding 

tegenover natuur, bos en groen 
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Organisatie en specialisatie 

oprichting Natuurinspectie (2007): handhaving als kerntaak

milieuhandhavingsdecreet (2009):  nieuwe 
handhavingsinstrumenten

oprichting AMMC (nu afdeling handhaving (2009):  
bestuurlijke sanctionering

ontstaan van parketsamenwerkingsverbanden (2010): 
gespecialiseerde parketten

Spectaculaire stijging vervolgingsgraad:
van 5 % tot 90 %

Handhaving vóór MHD Handhaving na MHD

Milieuhandhavingsdecreet (MHD): schot in de roos
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Organisatie en specialisatie

Handhaving: kerntaak Natuurinspectie / neventaak Beheer

Specialisatie

34 natuurinspecteurs

85 boswachters

toezicht (in regel buiten terreinen Natuur 
en Bos) en opsporing (overal)
Gewestelijk Toezichthouder
+ Gewestelijk milieuopsporingsambtenaar 
(Officier Gerechtelijke Politie)
specialist handhaving 
milieubeheerregelgeving

bevoegd voor beheer en toezicht in 
terreinen beheerd door Natuur en Bos
Toezichthouder
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het milieubeheerrecht: 

Natuurdecreet

Bosdecreet

Jachtdecreet

wet riviervisserij 

materialendecreet (in RKG, voorstel tot uitbreiding)

CITES-wet (binnenlandse handel in bedreigde soorten)

pesticidendecreet

mestdecreet (afstandregels waterlopen)

waterwetboek (decreet integraal waterbeleid)

Nagoya-protocol

alle uitvoeringsbesluiten van deze decreten/wetten

Te handhaven regelgeving:

Organisatie en specialisatie 

Handhaving via het milieuhandhavingsdecreet 

Stappen in de handhaving

Strafrechtelijk 
sanctioneren

Bestuursrechtelijk 
sanctioneren

Waarschuwen

Toezicht houden

Informeren, voorlichten, 
communiceren

Bron: Ayres & Braithwaite (1992)

Repressieve maatregelen

Preventiemaatregelen
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Aanmaningen

Processen-Verbaal    

Handhavingspiramide: naar meer Aanmaningen

Verhouding  A/PV

23/11/2021

Evolutie handhavingsinstrumenten 

Milieuhandhavingsdecreet (MHD) 

Milieumisdrijven

• proces-verbaal (PV)
• naar parket
• parket kan doorsturen naar 

afdeling handhaving
• sancties: strafrechtelijke boete of 

bestuurlijke boete/ transactie

Milieu-inbreuken

• verslag van vaststelling (VV)
• naar afdeling handhaving 
• op lijst Vlaamse Regering
• sancties: bestuurlijke 

boete/transactie

Andere handhavingsinstrumenten
• Raadgevingen
• Aanmaningen
• Bestuurlijke maatregelen
• Veiligheidsmaatregelen
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Gebruik overige handhavingsinstrumenten 

Aanmaningen: PV/VV bij recidivisme of bij niet naleven opgelegde 
maatregelen.  Is dus niet vrijblijvend!

Verslag van vaststelling:  vooral  voor inbreuken toegankelijkheid en 
visserij.
Korte doorlooptijd bij afdeling handhaving: lik op stuk beleid via de 
bestuurlijke transactie (minnelijke schikking) 

Veiligheidsmaatregel:  zeer beperkt gebruikt  (broedende kolonies 
vrijwaren, recent vuur maken in natuurdomeinen)

Raadgeving:  bij dreigende overtreding: bvb graslanden

De bestuurlijke maatregel:  een machtig instrument!!
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Bestuurlijke maatregel

= een bestuurshandeling waarbij een toezichthouder de 
vermoedelijke overtreder kan bevelen maatregelen te nemen om:

het delict te beëindigen, de gevolgen ongedaan te maken 
(herstel) of herhaling te voorkomen
activiteiten of werkzaamheden te beëindigen (stopzetting)
Meenemen van zaken waarvan gebruik verboden is, bv. fuiken 
voor vis- of palingvangst (bestuurlijk beslag)
Meenemen/vernietigen van zaken waarvan bezit verboden is, 
bv. mistnetten, vangkooien, vogels vrijlaten of naar VOC  
(bestuurlijk beslag)

Samen met een bestuurlijke maatregel kan een bestuurlijke 
dwangsom worden opgelegd (2014)

Niet naleven bestuurlijke maatregel is nieuw misdrijf dat op 
zichzelf strafbaar is. Ook prioritair misdrijf vervolgingsbeleid 
parketten!

Evolutie aantal meldingen 2009-2020
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Evolutie aantal aanmaningen 2009-2020
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Evolutie verslagen van vaststelling 2009-2020
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Evolutie processen verbaal 2009-2020

Evolutie alle instrumenten 2009-2020
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Vernietigde natuur waarvoor werd gehandhaafd 

32.000 are ontbost (2011-2020)

19

20



23-11-2021

11

124.000 meter KLE vernietigd (2011-2020)

58.000 are vegetaties (vooral HPG) vernietigd
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Gebruik SENTINEL-satelliet voor detectie 

HPG-vernietiging

36.988 vogels in beslag genomen (2011-2020)
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11.627 verboden tuigen in beslag genomen 
(2011-2020)

> 69 motorvoertuigen (moto’s en auto’s) 
> 3 boten (2011-2020) 

Samen met boswachters
23/11/2021
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Vergiftigde lokazen, 
een vuil wapen in 
predatorbestrijding
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Boetebeslissingen afdeling handhaving

Geïnd in 2020:  

412.297 € voor 

252 misdrijven en 477 
inbreuken

315.272 € misdrijven 
en 97.025 € inbreuken

Gemiddeld bedrag 
misdrijven  1.250 €, 
inbreuken 208 €

Natuur en 
bosdelicten: 288.893

Soorten: 59.750 Jacht: 31.375

Visserij: 29.545

Cijfers gerechtelijke 
uitspraken: geen 

volledig beeld, enkel 
voor de                                               

zwaardere misdrijven

Ook effectieve 
gevangenisstraffen
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Bekijk alle handhavingsrapporten van de natuurinspectie via

https://www.natuurenbos.be/publicaties/publicaties/handhavingsr
apporten
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