
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C − 2019/11605]
14 FEBRUARI 2019. — Besluit van het hoofd van de afdeling Handhaving houdende aanwijzing van gewestelijke

entiteit, bevoegd voor het opleggen van alternatieve en exclusieve bestuurlijke geldboetes, en delegatie van
handtekening aan personeelsleden van de gewestelijke entiteit

HET HOOFD VAN DE AFDELING HANDHAVING VAN HET DEPARTEMENT OMGEVING,

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16.1.2, 4°,
ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2017, artikel 16.4.17, laatste
lid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en vervangen bij decreet van 8 juni 2018, artikel 16.4.18, § 5,
ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, artikel 16.4.25, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van
21 december 2007 en laatst gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, artikel 16.4.33, ingevoegd bij het decreet van
21 december 2007, artikel 16.4.35, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, artikel 16.4.36, § 1 en § 2, ingevoegd
bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, artikel 16.4.36, § 3, ingevoegd bij het
decreet van 20 april 2012 en gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, artikel 16.4.37, eerste lid, ingevoegd bij het decreet
van 21 december 2007 en laatst gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, artikel 16.4.40, ingevoegd bij het decreet van
21 december 2007, artikel 16.4.41, § 1, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007, vervangen bij het decreet van
20 april 2012 en gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018, artikel 16.4.41, § 2, ingevoegd bij het decreet van 20 april 2012,
artikel 16.4.41, § 4, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en vervangen bij het decreet van 20 april 2012
artikel 16.4.42, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en artikel 16.4.43, eerste lid, ingevoegd bij het decreet
van 21 december 2007 en laatst gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 6.1.1, 2°, toegevoegd bij decreet van
25 april 2014, na vervanging bij decreet van 8 december 2017; artikel 6.2.7, § 1, eerste lid, toegevoegd bij decreet van
25 april 2014, na wijziging bij decreet van 8 december 2017; artikel 6.2.12, § 1, eerste en laatste lid, toegevoegd bij decreet
van 25 april 2014, na wijziging bij decreet van 8 december 2017; artikel 6.2.12, § 2, toegevoegd bij decreet van
25 april 2014, na wijziging bij decreet van 8 december 2017; artikel 6.2.13, § 4, tweede lid, toegevoegd bij decreet van
25 april 2014, na wijziging bij decreet van 8 december 2017; artikel 6.2.13, § 5, toegevoegd bij decreet van 25 april 2014;
artikel 6.2.14, eerste en derde lid, toegevoegd bij decreet van 25 april 2014, na wijziging bij decreet van 8 december 2017;
artikel 6.3.4, § 5, toegevoegd bij decreet van 25 april 2014, na toevoeging bij decreet van 8 december 2017, en artikel 6.4.8,
§ 1 en § 2 laatste lid, toegevoegd bij decreet van 25 april 2014, na respectievelijk wijziging en vervanging bij decreet van
8 december 2017, artikel 6.4.15, toegevoegd bij decreet van 25 april 2014, na wijziging bij decreet van 8 december 2017,
6.4.16, vierde lid, toegevoegd bij decreet van 25 april 2014 na toevoeging bij decreet van 8 december 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 1, 23°, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse
Regering van 24 februari 2017, artikel 3, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018,
artikel 62, § 3, laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018, artikel 66, laatst gewijzigd
bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018, artikel 67, artikel 75/1, eerste lid, ingevoegd bij besluit van
de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 en artikel 75/2, eerste lid, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van
6 juli 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018 betreffende de handhaving van de ruimtelijke
ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten, artikel 11, artikel 25, § 3, laatste lid, artikel 25, § 4,
artikel 26, artikel 28, artikel 29, eerste lid, artikel 30, eerste, derde, vijfde, zesde, zevende en laatste lid;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 1 april 2017 houdende vaststelling van de organisatiestructuur
van het Departement Omgeving; artikel 2 en 9;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 6 november 2018 houdende delegatie van sommige
bevoegdheden inzake Omgeving aan personeelsleden van het Departement Omgeving, artikel 7;

Gelet op het besluit van de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving van 8 november 2017 houdende
delegatie van handtekening aan personeelsleden van de afdeling;

Overwegende dat bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten, wat
betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving waarmee met ingang van 1 april 2017 het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie inkantelt in het Departement Ruimte Vlaanderen, het departement Ruimte Vlaanderen
verandert op diezelfde dag van naam naar Departement Omgeving;

Overwegende dat bij besluit van de secretaris-generaal van 1 april 2017 houdende vaststelling van de
organisatiestructuur van het Departement Omgeving, met ingang van 3 april 2017, de afdeling Handhaving wordt
opgericht en de taken van de gewestelijke entiteit toebedeeld krijgt;
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Overwegende dat het, onder andere omwille van het legaliteitsbeginsel in strafzaken, van belang is om de
gewestelijke entiteit zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering aangewezen is dat het hoofd van de afdeling
Handhaving bepaalde bevoegdheden inzake de bestuurlijke beboeting delegeert;

Overwegende dat het, met oog op een efficiënte beleidsuitvoering het aangewezen is dat het hoofd van de afdeling
Handhaving bepaalde bevoegdheden inzake het opvolgen van de beroepen bestuurlijke maatregelen en kwijtschelding
dwangsommen delegeert;

Overwegende dat de personeelsleden, aangewezen bij dit besluit, over de nodige kennis en ervaring beschikken
om hen delegatie van handtekening te verlenen betreffende de bevoegdheden opgesomd in dit besluit,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° de afdeling: de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving;

2° het DABM: het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

3° de VCRO: de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van 15 mei 2009;

4° het milieuhandhavingsbesluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van
titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

5° het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening: het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018
betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten.

Art. 3. In de afdeling Handhaving wordt een aparte entiteit opgericht die als opdracht heeft om de dossiers te
behandelen betreffende de bestuurlijke geldboete bedoeld in artikel 16.4.25 van het DABM en artikel 6.2.6 van de
VCRO. Deze entiteit is de gewestelijke entiteit zoals vermeld in artikel 16.1.2, 4° DABM, artikel 6.1.1, 2° VCRO en in
artikel 3 Milieuhandhavingsbesluit.

Tot de gewestelijke entiteit behoren volgende personeelsleden:

- Pieter Callebaut, adjunct van de directeur;

- Julie Cornelis, adjunct van de directeur;

- Ruth Dhaese, adjunct van de directeur;

- Hanne Diels, adjunct van de directeur;

- Lieveke De Frenne, adjunct van de directeur;

- Charlotte De Meersman, adjunct van de directeur;

- Deborah De Smet, adjunct van de directeur;

- Kris Franssens, adjunct van de directeur;

- Sarah Meert, adjunct van de directeur;

- Katrien Op de Beeck, adjunct van de directeur;

- Christophe Schelfaut, adjunct van de directeur;

- Leen Straetmans, adjunct van de directeur;

- Liesbeth Vanheusden, adjunct van de directeur;

- Hannes Van Den Heule, adjunct van de directeur;

- Dries Wouters, adjunct van de directeur.

Art. 4. Met het oog op een efficiënte en doelgerichte interne organisatie wordt door het hoofd van de afdeling
delegatie van handtekening gegeven aan de personeelsleden van de gewestelijke entiteit voor wat betreft de volgende
bevoegdheden:

1° het informeren van de verbalisant over de beslissing van de procureur des Konings tot het niet strafrechtelijk
behandelen van het milieumisdrijf als vermeld in artikel 16.4.33 van het DABM.

2° het op de hoogte brengen van de vermoedelijke overtreder van het voornemen om een alternatieve bestuurlijke
geldboete op te leggen, al dan niet vergezeld van een voordeelontneming als vermeld in artikel 16.4.36, § 1 van het
DABM;

3° het verzoeken aan de toezichthouders om aanvullende inlichtingen te verstrekken als vermeld in artikel 16.4.36,
§ 2 van het DABM;

4° het doen van een voorstel aan de vermoedelijke overtreder om een geldsom te betalen binnen een bepaalde
termijn alvorens een alternatieve bestuurlijke geldboete op te leggen als vermeld in artikel 16.4.36, § 3 van het DABM
en als vermeld in artikel 75/2, eerste lid van het milieuhandhavingsbesluit;

5° het beslissen over het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete, al dan niet vergezeld van een
voordeelontneming als vermeld in artikel 16.4.37, eerste lid, eerste zin van het DABM;

6° de kennisgeving van de beslissing over het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete binnen een
termijn van tien dagen aan de vermoedelijke overtreder als bedoeld in artikel 16.4.37, eerste lid, tweede zin van het
DABM;

7° het op de hoogte brengen van de vermoedelijke overtreder van het voornemen om een exclusieve bestuurlijke
geldboete op te leggen, al dan niet vergezeld van een voordeelontneming als vermeld in artikel 16.4.41, § 1 van het
DABM;

8° het doen van een voorstel aan de vermoedelijke overtreder om een geldsom te betalen binnen een bepaalde
termijn alvorens een exclusieve bestuurlijke geldboete op te leggen als vermeld in artikel 16.4.41, § 2 van het DABM
en als vermeld in artikel 75/1, eerste lid van het milieuhandhavingsbesluit.

9° het informeren van de toezichthouders over het gevolg dat wordt gegeven aan een verslag van vaststelling als
vermeld in artikel 16.4.41, § 4 van het DABM;

38820 MONITEUR BELGE — 16.04.2019 — BELGISCH STAATSBLAD

 h
ttp

://
w

w
w

.e
m

is
.v

ito
.b

e 
B

el
gi

sc
h 

S
ta

at
sb

la
d 

d.
d.

 1
6-
04
-2
01
9



10° het verzoeken aan de toezichthouders om aanvullende inlichtingen te verstrekken als vermeld in artikel 16.4.42
van het DABM;

11° het beslissen over het opleggen van een exclusieve bestuurlijke geldboete, al dan niet vergezeld van een
voordeelontneming als vermeld in artikel 16.4.43, eerste lid, eerste zin van het DABM.

12° de kennisgeving van de beslissing over het opleggen van een exclusieve bestuurlijke geldboete binnen een
termijn van tien dagen aan de vermoedelijke overtreder als bedoeld in artikel 16.4.43, eerste lid, tweede zin van het
DABM;

13° het betekenen van het voornemen om een exclusieve bestuurlijke geldboete op te leggen aan de vermoedelijke
overtreder als vermeld in artikel 6.2.12, § 1, eerste lid van de VCRO;

14° het verzoeken aan de verbalisant ruimtelijke ordening om aanvullende inlichtingen te verstrekken als vermeld
in artikel 6.2.12, § 1, laatste lid van de VCRO;

15° het beslissen over het opleggen van een exclusieve bestuurlijke geldboete als vermeld in artikel 6.2.12, § 2 van
de VCRO;

16° het betekenen van de beslissing over het opleggen van een exclusieve bestuurlijke geldboete binnen een termijn
van tien dagen aan de vermoedelijke overtreder als bedoeld in artikel 6.2.12, § 2 van de VCRO;

17° het betekenen van het voornemen om een alternatieve bestuurlijke geldboete op te leggen aan de vermoedelijke
overtreder als vermeld in artikel 6.2.13, § 4, tweede lid van de VCRO;

18° het verzoeken aan de verbalisant ruimtelijke ordening om aanvullende inlichtingen te verstrekken als vermeld
in artikel 6.2.13, § 4, tweede lid van de VCRO;

19° het beslissen over het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete als vermeld in artikel 6.2.13, § 4,
tweede lid van de VCRO;

20° het betekenen van de beslissing over het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete binnen een
termijn van tien dagen aan de vermoedelijke overtreder als bedoeld in artikel 6.2.13, § 4, tweede lid van de VCRO;

21° het in kennis stellen van de opsteller van het proces-verbaal van de opgelegde alternatieve bestuurlijke
geldboete, als vermeld in artikel 6.2.13, § 5 van de VCRO;

22° het doen van een voorstel aan de vermoedelijke overtreder om een geldsom te betalen als vermeld in
artikel 6.2.14, eerste lid van de VCRO en als vermeld in artikel 11 van het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening.

Art. 5. Met het oog op een efficiënte en doelgerichte interne organisatie wordt door het hoofd van de afdeling
delegatie van handtekening gegeven voor wat betreft de volgende beslissingen:

1° het op de hoogte brengen van de betrokken partijen van het resultaat van het onderzoek van het beroep
ingesteld tegen een besluit houdende bestuurlijke maatregel op zijn ontvankelijkheid, als vermeld in artikel 62, § 3,
eerste lid van het milieuhandhavingsbesluit;

2° het kennisgeven van de termijnverlenging van de beslissingstermijn van de minister als vermeld in artikel 62,
§ 3, derde lid van het milieuhandhavingsbesluit;

3° het opstellen van een advies over het beroep ingesteld tegen een besluit houdende bestuurlijke maatregelen en
dit bezorgen aan de minister als vermeld in artikel 62, § 3, vierde lid van het milieuhandhavingsbesluit;

4° het bezorgen van de beslissing van de minister of een eensluidend verklaarde kopie ervan aan de betrokken
partijen als vermeld in artikel 62, § 3, vijfde lid van het milieuhandhavingsbesluit;

5° het op de hoogte brengen van de betrokken partijen van het resultaat van het onderzoek van het beroep
ingesteld tegen de weigering om een bestuurlijke maatregel op te leggen, als vermeld in artikel 66, eerste lid van het
milieuhandhavingsbesluit;

6° het opstellen van een advies over het beroep ingesteld tegen de weigering om een bestuurlijke maatregel op te
leggen en dit bezorgen aan de minister als vermeld in artikel 66, derde lid van het milieuhandhavingsbesluit;

7° het bezorgen van de beslissing van de minister of een eensluidend verklaarde kopie ervan aan de betrokken
partijen als vermeld in artikel 66, laatst lid van het milieuhandhavingsbesluit;

8° het dossier terugzenden naar de bevoegde persoon in eerste aanleg indien de minister beslist dat aan het
verzoek gevolg moet worden gegeven, als vermeld in artikel 67 van het milieuhandhavingsbesluit;

Deze delegatie wordt gegeven aan volgende personeelsleden:

- Pieter Callebaut, adjunct van de directeur;

- Dries Wouters, adjunct van de directeur

Art. 6. Met het oog op een efficiënte en doelgerichte interne organisatie wordt door het hoofd van de afdeling
delegatie van handtekening gegeven voor wat betreft de volgende beslissingen:

1° het verzoeken aan de verzoeker om het dossier aan te vullen met gegevens, inlichtingen en stukken die
ontbreken, als vermeld in artikel 25, § 3, laatste lid van het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening;

2° het op de hoogte brengen van de verzoeker over het resultaat van het onderzoek van het gemotiveerde verzoek
op zijn ontvankelijkheid, als vermeld in artikel 25, § 4 van het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening;

3° het bezorgen van het administratief dossier aan de Hoge Raad met de vraag om schriftelijk advies uit te brengen
als vermeld in artikel 26 van het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening;

4° het bezorgen van de beslissing van de minister over het gemotiveerde verzoek binnen een termijn van 10 dagen
of een afschrift aan de betrokken partijen als vermeld in artikel 28 van het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening;

Deze delegatie wordt gegeven aan volgende personeelsleden:

- Kris Franssens, adjunct van de directeur;

- Dries Wouters, adjunct van de directeur

Art. 7. Met het oog op een efficiënte en doelgerichte interne organisatie wordt door het hoofd van de afdeling
delegatie van handtekening gegeven voor wat betreft de volgende beslissingen:

1° het op de hoogte brengen van de betrokken partijen over het resultaat van het onderzoek van het beroep op zijn
ontvankelijkheid, als vermeld in artikel 30, eerste lid van het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening;
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2° het bezorgen van het administratief dossier aan de Hoge Raad met de vraag om schriftelijk advies uit te brengen
als vermeld in artikel 30, derde lid van het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening;

3° het opstellen van een advies over het beroep ingesteld tegen de bestuurlijke maatregelen en dit bezorgen aan
de minister als vermeld in artikel 30, vijfde lid van het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening;

4° het op de hoogte brengen van de termijnverlenging van de beslissingstermijn van de minister als vermeld in
artikel 30, zesde lid van het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening;

5° het bezorgen van de beslissing van de minister of een eensluidend verklaarde kopie ervan aan de betrokken
partijen als vermeld in artikel 30, zevende lid van het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening;

Deze delegatie wordt gegeven aan volgende personeelsleden:

- Kris Franssens, adjunct van de directeur;

- Dries Wouters, adjunct van de directeur;

Art. 8. Bij het gebruik van de in dit besluit voorziene delegaties van handtekening plaatst het personeelslid van
de afdeling, boven de vermelding van zijn graad, naam en handtekening, de formule ″Namens het afdelingshoofd,″.

Art. 9. De personeelsleden aan wie delegatie van handtekening werd verleend overeenkomstig de bepalingen van
dit besluit, nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij de uitoefening van de bij dit besluit verleende delegaties van
handtekening en rapporteren op eenvoudig verzoek over het gebruik van de verleende delegaties van handtekening
aan het hoofd van de afdeling.

Art. 10. Het hoofd van de afdeling kan ten allen tijde de delegaties van handtekening verleend bij dit besluit
schorsen of intrekken.

Art. 11. Het besluit van het hoofd van de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving van
8 november 2017 houdende delegatie van handtekening aan personeelsleden van de afdeling wordt opgeheven.

Brussel, 14 februari 2019.

Het hoofd van de afdeling Handhaving,

Sigrid RAEDSCHELDERS

*
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