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1. Opdrachten van de VHRM 

Oprichting   
 
• 2009 ~ Milieuhandhavingsdecreet 
• Voorheen enkel informele overlegstructuren tussen handhavingsactoren 
• Doel: gecoördineerd en doelmatig milieuhandhavingsbeleid 
• 2014: uitbreiding RO ~ Omgevingsvergunning 



1. Opdrachten van de VHRM 

Samenstelling (oorspronkelijk) 
 
• Gewestelijke administraties beleidsdomein LNE & RWO 
• Parketten 
• Federale en lokale politie 
• Strategische adviesraden – SARO, MINA & SERV 
• VVP en VVSG 

 



1. Opdrachten van de VHRM 

 
Opdracht art. 16.2.2 - art.16.2.6 Milieuhandhavingsdecreet 
 

• Organisatie systematisch overleg met het oog op een doelmatige handhaving  
plenaire vergaderingen & werkgroepen 

• Faciliteren opmaak protocollen 
• Milieuhandhavingsprogramma 
• Milieuhandhavingsrapport 
• Voorstellen krachtlijnen en prioriteiten inzake het handhavingsbeleid 



 
 

1. Opdrachten van de VHRM 

 
  

 
Protocollen 

 
• Gentleman’s agreements 
• Tussen diverse categorieën toezichthouders onderling 
• Tussen toezichthouders enerzijds en de politiediensten en parketten 

anderzijds 
• Beschikbare middelen optimaal op elkaar afstemmen 
• Coördineren optreden handhavingsactoren 
• VHRM gangmaker voor overleg, voorbereiden en afsluiten protocollen 

 



 
 

1. Opdrachten van de VHRM 

 
  

 
Protocollen 
 
 
• Prioriteitennota – 2013 

 
• Aanbevelingen tot werkmethode – ondersteunen en stroomlijnen verloop 

milieuhandhavingsprocedures 



 1. Opdrachten van de VHRM 

Milieuhandhavingsprogramma 
 

• Vóór 2014:   jaarlijks programma 
 
• Sinds 2014:  strategisch meerjarenprogramma 
 
• Inhoud: 
 
 Bundeling handhavingsprioriteiten van de handhavingsinstanties 
 Strategische en operationele doelstellingen van de VHRM 



 1. Opdrachten van de VHRM 

Milieuhandhavingsprogramma 2015-2019 
 
• Goedgekeurd door VHRM op 03/07/2015 
 
• Inhoud:  

 
 Luik 1: strategisch en operationeel programma VHRM 
 Luik 2: overzicht individuele programma’s 
 Luik 3: overkoepelende aanbevelingen voor het lokale en gewestelijke milieuhandhavingsbeleid 



1. Opdrachten van de VHRM 

Milieuhandhavingsrapport - inhoud 
• Een algemene evaluatie van het in het afgelopen kalenderjaar gevoerde gewestelijke 

milieuhandhavingsbeleid 
• Een specifieke evaluatie van de inzet van de afzonderlijke handhavingsinstrumenten 
• Een overzicht van de gevallen waarin, binnen de gestelde termijn, geen uitspraak werd gedaan 

over de beroepen tegen besluiten houdende bestuurlijke maatregelen 
• Een evaluatie van de beslissingspraktijk van de parketten inzake het al dan niet strafrechtelijk 

behandelen van een vastgesteld misdrijf 
• Een overzicht en vergelijking van het door de gemeenten en provincies gevoerde 

milieuhandhavingsbeleid 
 



• Een inventaris van de inzichten die tijdens de handhaving werden opgedaan en die 
kunnen worden aangewend ter verbetering van de milieuregelgeving, beleidsvisies 
en beleidsuitvoering 

• Aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het milieuhandhavingsbeleid 
 

 Milieuhandhavingsrapporten 2009, 2010, 2011, en 2012, 2013 en 2014 
 

 Milieuhandhavingsrapport 2013 (5 jaar milieuhandhaving) 
 
 Milieuhandhavingsrapport 2015 in opmaak 



1. Opdrachten van de VHRM ordening 

Voorstellen en adviezen rond krachtlijnen en prioriteiten inzake het 
handhavingsbeleid 
 
• Proactief 
• Beleidsvoorbereidende rol 
• Via: 
 Rapporten (Milieu en RO) 
 Programma’s (Milieu en RO) 
 Adviezen 
 Op verzoek van Vlaamse Regering en Vlaams Parlement 
 



1. Opdrachten van de VHRM 

Bijkomende werkzaamheden 
 

• Workshops  

• Congressen 

• Handhavingsnetwerkdagen 

• www.milieuhandhaving.be 

• www.vhrm.be – online forum handhandhavingsactoren 

• Modellen en sjablonen 

• Glossarium  

• … 
 

http://www.milieuhandhaving.be/
http://www.vhrm.be/


2. Uitbreiding van de VHRM in het kader van de Omgevingsvergunning 

 
 

 
 

• 2014 
• Omgevingsvergunning 
• Spiegelscenario   
• Uitbreiding samenstelling: dept RV, Inspectie RWO, SARO 
• Opdracht art. 6.1.3 VCRO 

 Coördineren adviesronde handhavingsprogramma RO 
 Opmaak handhavingsrapport RO 



Handhavingsprogramma RO 
 
• Ontwerp aangeleverd door departement RV 
• VHRM coördineert de adviesronde 
• VHRM formuleert voorstel aan Vlaamse Regering 
• Handhavingsprogramma RO op 17/07/2015 goedgekeurd door Vlaamse Regering 

 

  

2. Uitbreiding van de VHRM in het kader van de Omgevingsvergunning 



Handhavingsprogramma RO – inhoud 
 
• Gewestelijke handhavingsprioriteiten en gewestelijke beleidslijnen voor: 

 de vaststelling, aanmaning en vervolging van stedenbouwkundige misdrijven en inbreuken; 
 het bestuurlijk sepot bij de beboeting van misdrijven en inbreuken; 
 de keuze tussen het vorderen van gerechtelijk herstel en het opleggen van bestuurlijke maatregelen; 
 de keuze tussen bestuursdwang en last onder dwangsom; 
 de ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken en bestuurlijke besluiten; 
 de invordering van verbeurde dwangsommen; 
 transparantie en communicatie; 
 de inschrijving van wettelijke hypotheken; 
 de prioriteiten in de ambtshalve uitvoering van gerechtelijke uitspraken waarvan de uitvoeringstermijn 

meer dan tien jaar is verstreken.  
 
 
 
  

2. Uitbreiding van de VHRM in het kader van de Omgevingsvergunning 



 
• Aanbevelingen inzake de handhaving van de ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau en de 

samenwerking met en tussen de betrokken beleidsniveaus (optioneel) 
 
     Inhoud HHP RO ≠ MHP  

 
 
  



Handhavingsrapport RO 
 
• VHRM staat in voor de opmaak van dit rapport 
• Nulmeting in 2016 – eerste oefening 
• Handhavingsrapport RO 2015 in opmaak 
• Bevat dezelfde gegevens als het milieuhandhavingsrapport (cf. spiegelscenario) 

2. Uitbreiding van de VHRM in het kader van de Omgevingsvergunning 



Handhavingsrapport RO – inhoud  
 
• een algemene evaluatie van het gewestelijke handhavingsbeleid dat in het afgelopen kalenderjaar is gevoerd; 
• een specifieke evaluatie van de inzet van de afzonderlijke handhavingsinstrumenten; 
• een overzicht van de gevallen waarin, binnen de gestelde termijn, geen uitspraak werd gedaan over de beroepen tegen besluiten 

houdende bestuurlijke maatregelen; 
• een evaluatie van de beslissingspraktijk van de parketten inzake het al dan niet strafrechtelijk behandelen van een vastgesteld 

stedenbouwkundig misdrijf; 
• een overzicht en vergelijking van het door de gemeenten gevoerde handhavingsbeleid; 
• een inventaris van de inzichten die tijdens de handhaving werden opgedaan en die kunnen worden aangewend voor de verbetering 

van de regelgeving, beleidsvisies en beleidsuitvoering; 
• aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het handhavingsbeleid. 

 

2. Uitbreiding van de VHRM in het kader van de Omgevingsvergunning 



• Vertegenwoordiging Federale politie 
• Vertegenwoordiging Lokale politie 
 
Actieve rol in besprekingen 
Actieve rol in totstandkoming “producten” VHRM 

3. De rol van blauw  in de VHRM 



4. De rol van “Blauw in groen” – 

enkele cijfers  
Milieuhandhavingsrapport 2013 en 2014 

 
Aantal PV's inzake leefmilieu, opgesteld door de 

politiediensten 



4. De rol van “Blauw in groen” – 

enkele cijfers  
Milieuhandhavingsrapport 2013 en 2014 

 
Toezichthouders aangesteld bij de lokale politie 
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4. De rol van “Blauw in groen” – 

enkele cijfers  
Milieuhandhavingsrapport 2013 en 2014 

 
Aantal milieuhandhavingscontroles, en het resultaat, 

uitgevoerd door toezichthouders, aangesteld bij de 

lokale politie 
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4. De rol van “Blauw in groen” – 

enkele cijfers  
Milieuhandhavingsrapport 2013 en 2014 

 
Ter vergelijking: totaal aantal 

milieuhandhavingscontroles – aantal 

milieuhandhavingscontroles uitgevoerd door 

toezichthouders van de lokale politie 
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4. De rol van “Blauw in groen” – 

enkele cijfers  
Milieuhandhavingsrapport 2013 en 2014 

 
Aantal milieuhandhavingscontroles uitgevoerd door 

toezichthouders, aangesteld bij de lokale politie – 

naar aanleiding van klachten vs uitgevoerd op eigen 

initiatief 
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enkele cijfers  
Milieuhandhavingsrapport 2013 en 2014 
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4. De rol van “Blauw in groen” – 

enkele cijfers  
Milieuhandhavingsrapport 2013 en 2014 

 

Is groen een taak voor blauw ? 
 



Contactgegevens: 
 
Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu 
Koning Albert II-laan 20 bus 15 
1000 Brussel 
 
T 02 553 85 82 
E info@vhrm.vlaanderen.be 
www.vhrm.be 
 
 https://twitter.com/InfoVHRM 
 
 
 https://www.linkedin.com/company/vhrm---vlaamse- hoge-raad-voor-de-
milieuhandhaving 
 
 

https://twitter.com/InfoVHRM
https://www.linkedin.com/company/vhrm---vlaamse-hoge-raad-voor-de-milieuhandhaving?trk=biz-companies-cym

