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Karen Van Alsenoy 
VHRM Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte & Milieu 

� LNE 

Sinds 2009 ‘milieuhandhavingsdecreet’ 

doel: gecoordineerd en doelmatig milieuhandhavingsbeleid 

coordinatie: prioritaire misdrijven opgesomd in Prioriteitennota 2013 

Voorlopig nog geen monitoring van hoe de prioriteiten worden vervolgd 

 

(Op website van VHRM rapporten te vinden van milieu handhaving) 

� Milieuhandhavingsrapport 

 

Milieuhandhaving.be 

Vhrm.be 

 

 

Rol van blauw in VHRM 

(wat doet blauw vandaag in groen?) 

Inzake leefmilieu toch een 15000 PV’s opgesteld door politie inzake leefmilieu in 2014 

� Antwoord: JA 

59 toezichthouders aangesteld in politiezones voor milieu 2014 

 

IN 2014 vooral PV’s van politie verstuurd, meer dan ANB, VLM, OVAM,… (VPV’s niet 

meegerekend) 

 

Besluit: politie is nog nodig bij milieuhandhaving, is ook bij decreet bepaald, wie weet in de 

toekomst autonoom de milieuhandhavers van inspectiediensten. 

 

Nog veel politiediensten werken nog niet met milieuhandhavingsfuncties, ongeveer de helft 

of meer 

 

 

Frans Geysels 
HCP 

Diensthoofd Zware milieucriminaliteit 

� Politionele milieuhandhaving van NVP (2016-2019): impact op de politie 

Strategische doelstellingen van NVP: 

- Impact van politie op leefmilieucriminaliteit verhogen 

- Interne werking van politie verbeteren (DJSOC) 

Milieudelicten < vermogens en geweldsdelicten 

Streeft voor aanwezigheid milieu in het NVP 

Weinig plaats voor milieu in NVP 



Federaal niet aangehoord, dus is naar gewesten gestapt -> milieuhandhaving wordt nu meer 

regionaal geregeld. 

 

 

 

 

 

Bevinding: Lokale Afvalcriminaliteit neemt af: door vooral GAS-afhandeling en 

administratieve afhandeling 

 

Besluit: prioriteit bij politie laag voor milieu. 

Mede door de huidige terorrismedreigingen en andere prioriteiten. 

In NVP weinig aandacht voor milieu 

Financiëring? 

 

 

Pascal Geerkens 
Parket West-Vlaanderen 

 

Het OM als spelverdeler in de afhandeling van dossiers “milieu en/of ruimtelijke ordening” 

Handhavingsketen:  

- Preventief 

- Proactief 

- Reactief: bestuurlijk of strafrechtelijk? 

Taken OM: 

- Leiding over opsporing 

- Vervolging 

- Tenuitvoerlegging 

 

� SR als ultimum remedium! 

 

Belangrijk is: goeie wetgeving (preventief) die niet voor interpretatie vatbaar is) 

 

Art 28 septies Sv: gaat over OGP 

Art 28 quater 

SR blijft ultimum remedium 

 

Wat wordt behandeld door OM? 

Doel: concentreren op meest ernstige dossiers 

 

Cijfermatige stand van zaken: 2015 

MILIEUZAKEN 

Politie zorgt voor merendeel van de PV’s 

Zij zijn er niet voor opgeleid 

Gevolg van het OM: vooral bestuurlijke geldboete, 

Toch ook redelijk wat seponering, vooral technisch sepot 

 



Bij stedenbouw en onroerend erfgoed ook door inspectie vooral, politie blijft wel 

overwegend meest actief 

 

Afhandelingsmogelijkheden OM 

Pascal is fan van de VSBG (Verval van Strafvordering door Betaling van een Geldsom), bij 

milieumisdrijven, snelle minnelijke schikking, niet te intensief 

Besluit: bestuurlijke handhaving maakt effectief strafrechtelijk beleid mogelijk 

Maar strafmaten zijn niet op elkaar afgestemd 

 

 

Roel Willekens:  

Programmamanger Milieucriminaliteit, Voorzitter EnviCrimeNet: Europese netwerk van 

milieuopsporingsdiensten en Europol 

� Nederland 

In Nederland bijna geen seponering, zij handelen af op een andere manier 

 

 

Hoe zit het in Nederland? 

“Bij inspectie mogen mensen verhoor afleggen in Salduz, (als opsporingsambtenaar), Als ze 

PV kunnen opstellen, mogen ze ook verhoren afleggen, ze moeten wel de rechten duidelijk 

maken. (volgens hem)” 

Hier zit niet het probleem: Nederlands model 

Milieuopsporing is een onderdeel van de generieke politietaak 

Milieucriminaliteit=Haalcriminaliteit (geen aangifte, dus de politie moet ze gaan halen) 

In Nederland 10 rechercheteams, 1 landelijk team, in elk van hun zit een milieuonderdeel: zij 

mogen zich enkel met milieudelicten bezighouden. 

 

 

Handhaving bij politie 

In iedere eenheid milieu-agenten.  

Zij zijn verantwoordelijk voor handhaving en opsporing van milieudelicten 

 

Je hebt in Nederland Landelijke inspecties 

Deze hebben ook opsporingsbevoegdheden 

 

In Nederland minder seponering, doordat de officier van justitie op de voorgrond treedt 

 

Opsporing als OPTIMUM remedium 

� Optimaliseren van de opsporing op het moment waar het best past 

 

Landelijke Handhaving Strategie (2014) 

� Systeem die afspraken over inzet strafrecht en bestuursrecht vastlegt. 

� Eerst bestuursrecht en soms komt strafrecht erbij 

� Officier van justitie eerst optreden, daarna pas strafrecht 

 

Strategische Milieu Kamer 

 



Wat doet dan blauw? 

Milieuagent spil in milieuhandhavingstaak basisteam 

“Wijkagent van het milieu” 

 

 

 

 

 

 

Caroline Van Den Berghe 
Raadgever van Minister Omgeving, Natuur en Landbouw aan het woord 

 

Groen is een taak voor blauw! 

In 2009 Milieuhandhavingsdecreet werd bevestigd dat politie bevoegd is voor 

milieuopsporing. 

25% van PV’s opgesteld door OVAM,VLM,…milieudiensten 

dus de meeste PV’s nog altijd door politie 

“De minister bedankt de politiediensten en hun partners voor de bestrijding van 

milieudelicten” 

 

 

Debat 
 

1ste spreker Nico Paelinck: politie houdt zich bezig met milieuhandhaving, , “we kunnen ons 

niet meer bezighouden met dingen die ons werk niet zijn”, niet genoeg steun, financiele 

middelen vanuit beleid om milieudelicten op te sporen 

 

2e Eddy Bevers: Effectief wel bezorgdheid om milieu, lokale politie heeft sleutelfunctie in de 

milieuopsporing, zij staan het dichtst bij de burger en hebben ook een deel van de 

verantwoordelijkheid bij milieu, als burgemeester te weinig bevoegdheid om financiele 

middelen aan te reiken. 

Middelen voor een deel uit GAS-inning 

 

3e spreker Linda van Gyssele (vervanger Paul Bernaert): Diensthoofd milieu-inspectie 

� Milieuinspectie doet bv in de scheepvaarthavens controles, samen met 

scheepvaartpolitie, meestal doet scheepvaartpolitie ook verhoor, soms door 

inspectie zelf. Milieuinspectie staat politie bij bij afhandeling dossiers, ondersteuning 

aan politie wordt verleend. 

� Niet bevoegd om PV’s op te stellen en milieudelicten op te sporen 

 

4e spreker: Piet Vanhoutte (afdelingshoofd Vlaamse bouwinspectie-inspecteur en OGP) 

Is groen een taak voor blauw? Ja 

Er moet een samenwerking zijn tss verschillende diensten (zoals ook de burgemeester 

vermeld heeft) 

Samenwerking zorgt voor kennis, om te verhoren, om PV op te stellen, om op te sporen. 

Niet met elke politiezone wordt met zelfde problematiek geconfronteerd. 

Prioriteiten kunnen verschuiven, ook besparingen zijn aanwezig 



Pleit voor degelijk beboetingssysteem zodat overtreders eigenlijk de opsporing financieren 

Bouwinspectie werkte zo veel mogelijk via de financiering van de overtreders, dus via 

duidelijk beboetingssysteem. 

 

 

 

Complexiteit rond regelgeving, een strafrechtelijke poot moet overieind blijven. 

Denkt aan 1 grote gewestelijke inspectie. Positief voor financien, gerechtelijk afhandeling,… 

 

 

Sigrid: de kleine misdrijven op milieuvlak worden door de politie aangepakt, het is een 

basistaak,  

Vraag: In de toekomst afbouwen van politie-opdrachten ? 

 

Nico: tegenwoordig bij politie veel andere problematiek (terrorisme, illegalen,..) milieu is 

tegenwoordig minder prioritair. 

Moet politie altijd meestappen in het verhaal van de politie moet alles doen? 

Bij politie, niet voldoende capaciteit, niet voldoende financiele middelen op milieu ook nog 

eens op te sporen. Als ze dat wel zou moeten doen, betaal er ons dan voor. 

 

Eddy Bevers: De wijkagent heeft een zeer belangrijke functie, omdat die het dichtst bij de 

burger staat. Ik wil de slinger naar het midden trekken en ik wil samenwerking bevorderen. 


