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1 Inleiding 

In de periode 2011-2013 werkte de entiteit interne audit van de Vlaamse administratie (IAVA) aan 

een thema-audit rond inspectieprocessen. Die richtte zich op de evaluatie van de werking van 

inspectiediensten/-entiteiten. Op basis van de vaststellingen uit verschillende individuele 

rapporten en een bevraging over het toezicht op de subsidieverlening, werd een synthese 

gemaakt met het oog op de identificatie van de belangrijkste verbeteropportuniteiten voor de 

uitoefening van de inspectie- en handhavingstaken op het niveau van de Vlaamse overheid. Deze 

bevindingen werden opgenomen in een globaal rapport van de thema-audit van 11 maart 2013. 

Een van de conclusies was dat een aantal tekortkomingen vaak terugkwamen. Voorbeelden zijn 

het ontbreken van een gedifferentieerd handhavings- en sanctie-instrumentarium, van 

instrumenten om opvolging van en sturing van de inspectiediensten/-cellen mogelijk te maken, 

van structurele samenwerking en informatie-uitwisseling met andere controle-instanties, 

handhavingsactoren en functioneel bevoegde entiteiten, enz. Hoewel een zekere mate van 

diversiteit in het inspectielandschap onvermijdelijk is, kan een te grote en niet-onderbouwde 

diversiteit leiden tot onnodige verschillen inzake o.a. afdekkingsgraad, inspectie- en 

handhavingsaanpak, prioriteiten, inzet van de inspectiecapaciteit of gehanteerde instrumenten. 

IAVA pleitte daarom voor een overkoepelend Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid, dat 

rekening houdt met de diversiteit, ingebed in een coördinerende functie of instantie1.  

Als gevolg daarvan werd het project ‘Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid’ (CVH) 

opgestart2 en werd in het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 beslist tot o.a. een ‘stroomlijning 

van de regelgeving’. Aanvankelijk bleek dat alle beleidsdomeinen toch vooral hun eigen ding 

wilden blijven doen, maar de aangekondigde ‘stroomlijning’ werd politiek doorgezet en leidde tot 

het kaderdecreet bestuurlijke handhaving (KBH) van 22 maart 2019.  

De meeste bepalingen treden echter pas in werking nadat en voor zover sectorale decreten het 

kaderdecreet geheel of gedeeltelijk van toepassing verklaren op een bepaalde sector3. Dat is tot 

op heden nog niet gebeurd. Daarom werd in het Vlaamse regeerakkoord en in de beleidsnota 

justitie en handhaving van minister Zuhal Demir een evaluatie van dat Kaderdecreet Bestuurlijke 

Handhaving aangekondigd4. In uitvoering daarvan kreeg CVH de opdracht om het bestaande 

decreet te evalueren, met als achterliggend doel een beter zicht te hebben op de voordelen en/of 

bezwaren voor een bredere of veralgemeende toepassing van het kaderdecreet op alle sectorale 

regelgeving, en om het decreet waar nodig aan te passen. Immers, via sectorale decreten moet 

worden beslist welke onderdelen van toepassing worden in de diverse beleidsdomeinen. Er loopt 

momenteel een bevraging door CVH van alle beleidsdomeinen. Daarnaast werd er advies 

gevraagd aan het college van procureurs-generaal. Ook met de vertegenwoordigers van de 

 
1  https://www.auditvlaanderen.be/sites/default/files/Jaarverslag2013_ACVA_IAVA.pdf  

2  https://overheid.vlaanderen.be/handhaving  

3  Zie https://overheid.vlaanderen.be/kaderdecreet-bestuurlijke-handhaving-kbh voor het decreet en voor meer 
informatie over de totstandkoming ervan; zie https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-kaderdecreet-
bestuurlijke-handhaving voor het uitgebreide advies dat de SERV daarover in september 2018 uitbracht. 

4  “Het in 2019 goedgekeurde Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving evalueren we op korte termijn en we 
onderzoeken hoe we dit verder kunnen stroomlijnen binnen zo veel mogelijk beleidsdomeinen. Na die evaluatie 
maken we een tweede decreet inzake bestuurlijke maatregelen, die gericht zijn op herstel van de 
oorspronkelijke toestand.” (Vlaams regeerakkoord 2019-2024, p. 132) 

https://www.auditvlaanderen.be/sites/default/files/Jaarverslag2013_ACVA_IAVA.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/handhaving
https://overheid.vlaanderen.be/kaderdecreet-bestuurlijke-handhaving-kbh
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-kaderdecreet-bestuurlijke-handhaving
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-kaderdecreet-bestuurlijke-handhaving
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lokale politie werd al samen gezeten. Zij hebben ook een vraag geformuleerd om hen bevoegd 

te maken voor bestuurlijke handhaving. Een bekommernis van de politie is samenwerking en 

koppeling tussen databanken. Er wordt bekeken wat mogelijk is binnen de privacy wetgeving e.d. 

Daarnaast is er een aanvulling op het decreet in voorbereiding over bestuurlijke 

(herstel)maatregelen (de zgn. tweede tranche). 

Ook de SERV wil graag bijdragen aan deze evaluatie. Daarom organiseerde de SERV op 17 

februari 2020, in overleg met het kabinet van de minister bevoegd voor justitie Zuhal Demir en 

CVH, een rondetafel over dat kaderdecreet bestuurlijke handhaving. Concreet bracht de SERV 

een aantal academici, praktijkmensen, sociale partners en andere actoren samen om hun 

reflecties te geven op het decreet en de problematiek van bestuurlijke handhaving. 

Het voorliggende document bevat een verslag van de discussie en conclusies van de rondetafel 

en van de ontvangen schriftelijke bemerkingen. Vooraan is een korte samenvatting opgenomen 

van de belangrijkste discussiepunten.  

De SERV wenst alle deelnemers uitdrukkelijk te bedanken voor hun inbreng: Laura Olaerts 

(kabinet Demir), Hubert Bloemen (CVH), Paul Vansant (CVH), Anne De Grave (CVH), Joachim 

Heyligen (CVH), Dries van Eeckhoutte (RvS), Pierre Lefranc (RvS), Aube Wirtgen (VUB), Johan 

Van de Voorde (UAntwerpen), Stéphanie De Somer (UAntwerpen), Jan Vanheule(KU Leuven), 

Marie Horseele (KU Leuven), Steven Betz (voka), Philippe Van Walleghem (Unizo), Hendrik 

Baumans (Boerenbond), Kristel Deroy (Verso), Steven Verbanck (VVSG), Jan Bosmans (Vlaams 

Welzijnsverbond), Gunter Naets (Vlaamse raad WVG) en Sandra Sliwa (Minaraad) die tevens 

wordt bedankt voor haar bijdrage aan dit verslag. 

2 Belangrijkste conclusies 

De belangrijkste bemerkingen en conclusies die de SERV onthoudt uit de rondetafel en eerder 

overleg zijn samengevat: 

• Het kaderdecreet bestuurlijke handhaving (KBH) bevat goede doelstellingen en principes. 

Op zich is het goed dat er een zekere harmonisatie komt van de sectorale regels. De 

bestaande sectorale regels zijn grotendeels los van mekaar tot stand gekomen, met als 

gevolg niet te verantwoorden onderlinge verschillen en een veelheid aan uiteenlopende 

regelingen die niet allemaal van dezelfde kwaliteit zijn of dezelfde rechtsbescherming bieden. 

Door harmonisatie en stroomlijning kunnen de effectiviteit en efficiëntie van de handhaving 

verbeteren en kan de coherentie, eenvoud, rechtsbescherming en rechtszekerheid vergroten, 

mits er ruimte blijft voor het nodige maatwerk. 

• De geplande decreetsevaluatie komt eigenlijk te vroeg, want het decreet is nog niet 

geïmplementeerd (nog geen enkele sectordecreet heeft de bepalingen van het KBH geheel 

of gedeeltelijk van toepassing verklaard op die sector) en de redenen voor de meeste sectoren 

om te twijfelen of om (nog) niet in het KBH in te stappen hebben waarschijnlijk minder te 

maken met de inhoud dan wel met de wil om te veranderen, met het gegeven dat ze hun 

eigen regeling nu goed kennen en de meerwaarde niet zien, en/of met de beperkte capaciteit 

bij sommige bevoegde entiteiten om de bepalingen van het decreet in de praktijk te gaan 

toepassen. 

• Een belangrijke taak voor CVH kan zijn om actief de dialoog met de sectoren aan te gaan 

en de sectoren te helpen door per sector een vergelijking te maken van het KBH en het 

mailto:Steven.Betz@voka.be
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sectordecreet, zodat ze niet elk voor zich de nieuwe regeling moeten analyseren, zoeken 

waar de verschillen zitten met hun eigen decreten en moeten beoordelen welke regeling de 

beste is voor hun domein. 

• Aan de andere kant blijft de vraag of de beleidsdomeinen niet te veel 

beslissingsbevoegdheid hebben op dit vlak (al dan niet instappen). Een alternatief is om 

het KBH op diverse sectoren van toepassing te maken, behalve op bepaalde (zie ook het 

eerdere SERV-advies). Dat lijkt interessanter en vermijdt leemtes. 

• Wel is het een illusie dat via de techniek van een algemeen kaderdecreet bindende regels 

kunnen worden opgelegd voor de diverse sectoren, want elk later decreet kan afwijken van 

het algemene kader. Het Kaderdecreet heeft immers geen bijzondere status / geen bijzondere 

plaats in de hiërarchie der normen (Vlaanderen kan geen bijzondere decreten maken). Wel 

zou de decreetgever gelet op het gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel een goede 

motivering moeten hebben om in een concreet geval af te wijken van het algemene kader.  

• In elk geval kijkt de SERV uit naar de resultaten van de lopende bevraging van de diverse 

beleidsdomeinen (cf. inleiding) en naar de ervaring die kan worden opgedaan met de eerste 

sectoren die in de pijplijn zouden zitten. 

• Tegelijk blijft het belangrijk om open te staan voor verbetering van het KBH. Aan het KBH 

werd hard gewerkt, maar doordat het decreet (te) snel moest worden goedgekeurd tijdens de 

vorige legislatuur is er weinig tijd geweest voor overleg. Daarom is het goed dat er nu een 

rondetafel is geweest met enkele specialisten en belanghebbenden. De SERV suggereert dat 

op deze lijn wordt voortgewerkt en verder overleg gebeurt met specialisten en 

belanghebbenden om de gemaakte bemerkingen verder uit te diepen. In het bijzonder gaat 

het ook om strafrechtelijke expertise, gelet op belangrijke bepalingen in het KBH rond het 

basisconcept van de taakverdeling/complementariteit in de beide handhavingssporen en rond 

bestuurlijke opsporing. 

• Enkele belangrijkste discussiepunten zijn in elk geval: 

o Het belang van transparante beleidskaders en transparante beslissingsbomen voor 

boetes om de ruime discretionaire bevoegdheden van handhavingsactoren te 

begeleiden en willekeur tegen te gaan 

o De wijze waarop de cesuur tussen de toezichtfase en de opsporingsfase en de manier 

waarop het tweesporenbeleid (bestuurlijke en strafrechtelijke spoor) zijn geregeld 

o De wenselijkheid om ook alternatieve straffen in het KBH op te nemen zoals bv. leer- 

en taakstraffen.  

o De nood aan rechtszekerheid en rechtsbescherming en onpartijdigheid.  

o De relatie met diverse bepalingen uit strafwet  

o De regeling inzake het sanctieregister met de vraag wat wel en niet wordt bijgehouden, 

openbaarheid van bestuur vs. privacy ?  

3 Bemerkingen bij het decreet 

Over het decreet als instapregeling 

Over het decreet als instapregeling worden door de deelnemers aan de rondetafel de volgende 

bemerkingen gemaakt: 
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• In zijn advies over het voorontwerp van decreet stelde de SERV dat dat voorontwerp heel wat 

goede doelstellingen en principes bevat die de SERV kan ondersteunen, maar was er ook 

kritiek op o.a. het opzet van het decreet en de wijze waarop de inwerkingtreding is geregeld. 

Het decreet hinkt op twee benen: dat van een volledig en coherent systeem van bestuurlijke 

handhavingsinstrumenten en dat van een menu met het oog op maatwerk door de 

beleidsdomeinen. De SERV toonde zich geen voorstander van de uiteindelijk gekozen optie 

en stelde alternatieven voor: sommige belangrijke/overkoepelende bepalingen zouden 

rechtstreeks van toepassing moeten worden, andere zouden beter als een coherente 

‘blokkendoos’ met gerichte opt-ins voor de diverse beleidsdomeinen worden uitgewerkt; de 

belangrijkste gebreken in sommige domeinen kunnen nu al via wijzigingsbepalingen worden 

verholpen. 

• Ook de Raad van State (RvS) formuleerde bemerkingen bij deze ‘instapregeling’. Dat was 

geen kritiek was op de manier van werken, maar wel dat die manier van werken het voor de 

RvS moeilijk maakte om te beoordelen in welke mate de regeling in overeenstemming was 

met de bevoegdheidsverdelende regels en de mensenrechten. Op een 15-tal plaatsen heeft 

de RvS opgemerkt dat men de regeling nu niet in abstracto heeft kunnen beoordelen. Dat is 

een oefening die nog moet worden gemaakt en worden beoordeeld. Men heeft daarom het 

advies onder voorbehoud geformuleerd: bij de toepassingsverklaring moet dat nog 

geëvalueerd en verantwoord worden.  

• Vastgesteld wordt dat er in het KBH vaak gebruik moest worden gemaakt van art. 10 BWHI, 

de impliciete bevoegdheden. Dat kan onder sommige voorwaarden, maar dan moet men dat 

natuurlijk kunnen toetsen, en dat kon nu op verschillende plaatsen niet. Er is ook op 

verschillende plaatsen een vrij verregaande inmenging in de grondrechten en ook daar 

hebben we een goede motivering voor nodig. Als men die van toepassing verklaart, is het 

nodig om goed te motiveren waarom dat kan, zowel voor de impliciete bevoegdheden als voor 

de grondrechten. 

• Vanuit de sector van het omgevingsbeleid wordt gesteld dat het onduidelijk is of het KBH het 

facultatief blijft of bindend gaat worden. Zij menen dat het nu niet aangewezen is om zich 

vanuit omgeving te moeten conformeren aan iets nieuws, gelet op de sterk uitgewerkte 

regelgeving in die sector (DABM). Men is (in de huidige situatie) geen voorstander van de 

implementatie van het KBH in het omgevingsrecht. In het omgevingsrecht is de bestuurlijke 

handhaving al sterk uitgebouwd en het kaderdecreet maakt op een aantal punten andere, en 

voor het omgevingsrecht minder geschikte, keuzes dan het DABM. Maar voor andere 

sectoren die nu buiten bestuurlijke handhaving staan, is het misschien wel goed dat er iets 

klaar ligt. Op voorwaarde dat het goed is uitgewerkt en niet snel snel. Bovendien is het een 

illusie om te denken dat we met een algemeen decreet regels kunnen opleggen voor de 

diverse sectoren, want elk later decreet kan afwijken van het algemeen kader. 

• Vanuit welzijn en gezondheid wordt gesteld dat er ook daar een groot handhavingsdecreet is 

(het Toezichtdecreet dat op 1 januari 2019 in werking is getreden). Vanuit welzijn en 

gezondheid is er steeds de vraag gekomen om die aparte insteek te behouden. Dat belet niet 

dat men zich niet op een aantal punten zou kunnen conformeren aan het KBH, maar het gaat 

om delicate zaken die echt op mensen inspelen. Men mag niet in de val trappen om alles te 

willen harmoniseren wat echt bestuurlijk is. Vergunningen om een huis kunnen bouwen kan 

je niet gelijkschakelen met dingen in de zorg. De vraag is in welke mate een geharmoniseerd 
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kader helpt of net niet om binnen een veilig kader te kunnen werken. Het eigen 

handhavingsdecreet in welzijn en zorg heeft echt wel zijn verdienste. 

• In dat verband wordt opgemerkt dat er meer oog moet zijn voor de grote diversiteit aan 

beleidsmateries dat het kaderdecreet beoogt te bedienen, inclusief zachte sectoren zoals 

ouderenzorg en gezinsbeleid. De SERV stelde terzake in zijn eerder advies ook dat er 

voldoende aandacht moet zijn voor uiteenlopende handhavingsstijlen die soms sterk 

verschillen afhankelijk van het domein. Die verschillen zijn er in de praktijk, vaak met goede 

redenen. Er zijn domeinen die een lik-op-stuk beleid voeren en andere die uit aard van de 

betrokken materie meer op basis van een coöperatief model functioneren en een 

handhavingsprofiel hebben dat in eerste orde gericht is op nalevingsondersteuning en 

probleemverhelpende sanctionering, vooral maar niet alleen in domeinen waar overheid en 

‘civil society’ op elkaar aangewezen zijn om belangrijke maatschappelijke diensten te 

verlenen, zoals bv. in ouderenzorg, ziekenzorg of monumentenzorg. 

• Sectoraal is er vandaag weinig geregeld voor dierenwelzijn dus op het eerste zicht is dat wel 

een goede kandidaat voor het kaderdecreet. Maar praktisch leunt men daar dicht aan bij 

omgeving dus is het praktisch moeilijker om voor dierenwelzijn aparte regels te hebben dan 

voor omgeving. Er is ook weinig capaciteit binnen dierenwelzijn voor diepgaande juridische 

beschouwingen. Als het toezicht meer domeinoverschrijdend wordt georganiseerd, kan dat 

een oplossing bieden voor capaciteitsproblemen in sommige domeinen. 

• Het is onduidelijk welke stappen er zijn ondernomen nadat het decreet er was om de 

regelgeving in de verschillende beleidsdomeinen te evalueren. Het is bovendien een illusie 

dat we met een algemeen decreet bindende regels kunnen opleggen voor de diverse 

sectoren, want elk later decreet kan afwijken van het algemene kader (lex specialis derogat 

generali + lex posterior derogat priori). Het Kaderdecreet heeft immers geen bijzondere status 

/ geen bijzondere plaats in de hiërarchie der normen (Vlaanderen kan geen bijzondere 

decreten maken). We hebben dat in het verleden bv. ook gezien bij het Kaderdecreet 

bestuurlijk beleid: de decreetgever kon zichzelf niet binden en week vrij frequent af van dit 

decreet. In Nederland is dat met de dwingende bepalingen in de Awb trouwens ook zo. Wel 

zou de decreetgever wegens het gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel goede motieven 

moeten hebben om in een concreet geval af te wijken van het algemene kader. Het is aan de 

decreetgever om zichzelf te disciplineren en alle bijzondere decreten te gaan evalueren. 

Hebben de beleidsdomeinen hier niet te veel een vetorecht gekregen het afgelopen jaar? Het 

is aan de beleidsdomeinen en decreetgever om tijdig over te gaan tot een evaluatie van de 

regelingen in de sectoren en te beoordelen of de afwijking terecht is en welke aanpassingen 

aan de sectorale regels nodig zijn. 

• De vraag is - met verwijzing naar de strafrechtelijke handhaving (gemeen strafrecht: het Sw 

dat als grondslag diende en dan bijzondere strafwetten zoals voor bv. ruimtelijke ordening) – 

waarom werd gekozen voor een instapregeling. Een alternatief is om het KBH op vanalles 

van toepassing te maken behalve op bepaalde regelgeving. Dat lijkt interessanter en vermijdt 

leemtes. 

• Er wordt gevraagd om de situatie te verduidelijken in het geval een domein geen regeling 

heeft: is dan automatisch het KBH van toepassing? Wat als de algemene regeling een ruimere 

bescherming biedt dan de specifieke, kan je als burger dan gebruik maken van de ruimere 

bescherming? 
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• Men moet prioritair met het oog op de rechtszekerheid conceptuele eenheid nastreven. De 

sectorale decreten zouden zo snel mogelijk de begrippen uit het Kaderdecreet moeten 

hanteren. Terzake wordt het verband gelegd met het strafrecht. Een aantal bepalingen in het 

KBH zijn een doorslag van het strafrecht (het KBH geeft vaak definities ipv te verwijzen naar 

het Sw, behalve in art. 51 KBH waar wel wordt verwezen naar art. 69 Sw). Als men gewoon 

verwijst naar het strafrecht is de eenheid verzekerd, terwijl als het Sw wijzigt, men nu 

afwijkingen krijgt t.o.v. het strafrecht. Men verwijst naar het decreet betreffende de 

rechtspositie van minderjarigen in de jeugdhulp. Dit sluit aan bij wat werd gezegd over de 

specificiteit van de welzijnssectoren. 

• Meer algemeen is de vraag waar de grootste drempels voor de sectoren zitten om niet in te 

stappen. Wat zijn de zaken die moeten aangepast worden zodat de entiteiten het kader van 

het DBH zouden overnemen? Normaal gezien moet de lopende bevraging van de 

beleidsdomeinen daar een goed zicht op geven. In afwachting daarvan wordt gesteld dat dat 

de drempel wellicht is dat elke sector zijn wetgeving goed kent en dat aanpassen aan iets 

nieuws een inspanning vergt. Er is misschien meer het veranderingsaspect dan inhoudelijke 

aspecten dat speelt. Om sectoren en mensen mee te krijgen in een veranderingsverhaal is 

het o.a. belangrijk om duidelijker de voordelen aan te geven om in te stappen in het KBH (en 

oplossingen te zoeken voor de nadelen). Als het CVH voor de verschillende sectoren zou 

kunnen oplijsten waar de verschillen zitten, zou het eenvoudiger worden om zich te 

conformeren en kan winst worden geboekt: waarom zou elke sector voor zichzelf bv. de 

discussie over bestraffen van rechtspersonen moeten voeren? Bij dierenwelzijn is er één VTE 

is die zich daarmee kan bezig houden. Als men daar naar het systeem van het KBH over 

gaat, gaat er ook meer volk nodig zijn. Kunnen capaciteitsproblemen opgelost worden door 

over de sectoren samen te werken?  

• Het KBH nog maar net is aangenomen, het is moeilijk om het nu al te evalueren. Men moet 

in gesprek gaan met verschillende beleidsdomeinen. 

Verduidelijkingen door CVH 

• Wat welzijn betreft, heeft de regeling enkel betrekking op toezicht, en niet op opsporing, 

maatregelen, sanctionering, … Het KBH neemt maximaal over wat er in de regeling van 

toezicht stond, al blijven er natuurlijk verschillen. Het KBH heeft dezelfde functie als de Wet 

Algemeen Bestuursrecht in Nederland (Awb), die met één regeling alle beleidsdomeinen vat. 

In Nederland kan dat blijkbaar wel, in Vlaanderen is het moeilijk om alle neuzen in dezelfde 

richting te krijgen. De beslissing is nu genomen: ‘we gaan naar een kaderdecreet’. Er zijn al 

regelingen getroffen om de kaderregeling te implementeren. In de opvolger van de 

omzendbrief beleids- en regelgevingsprocessen staat al dat iedereen (voor nieuwe decreten) 

moet motiveren waarom ze de regeling van het KBH niet overnemen5. Van zodra er iets 

verandert aan de sectorale handhavingsregeling, moet men de afwijking motiveren. De RvS 

afdeling wetgeving hanteert hetzelfde uitgangspunt. Als men kiest voor een afwijking, 

motiveer dan waarom afgeweken wordt van een beschikbare kaderregeling.  

 
5  Omzendbrief 2019/11 Beleids- en regelgevingsprocessen, p. 70 (over de inhoud van de memorie van 

toelichting): Vermeld of daarbij gebruik gemaakt zal worden van de standaardregeling van het Kaderdecreet 
Bestuurlijke Handhaving en motiveer in voorkomend geval waarom daarvan niet gebruikgemaakt wordt of 
waarom daarvan wordt afgeweken. 
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• Er staan ook een aantal opt in bepalingen in het KBH. Als men dat instrument nodig heeft, 

kan men die optie ‘lichten’. Wat betreft het bevoegd maken van de politie voor bestuurlijk 

toezicht, was er een opmerking van de RvS in het kader van de toets aan art. 10 BWHI, en 

daarom heeft men daar een opt in van gemaakt: Men moet dit uitdrukkelijk van toepassing 

verklaren en een toelichting geven waarom men daarvan gebruik maakt (waarom in dit geval 

de voorwaarden van art. 10 BWHI vervuld zijn; Parl.St. Vlaams Parlement 2018-19, 1825/1, 

p. 385). Is dit dan geen betere werkwijze? Want anders ga je in elk implementatiedecreet 

moeten verantwoorden waarom de voorwaarden vervuld zijn.   

• Als men iets strafbaar maakt, krijgt men ook alle bepalingen van het Sw mee en men moet 

toch ook niet moet verantwoorden waarom dat verantwoord is. Bv. is er een decreet op 

blindegeleidehonden, er is een decreet over het gebruik van familiewapens waarop de 

inbreuken strafrechtelijk beteugeld zijn. Dan mag men dus een huiszoeking doen. Dan is er 

ook niet de vraag of het verantwoord is dat je het hele strafrechtelijke apparaat krijgt om 

dergelijke inbreuken te beteugelen. (Als men iets strafbaar stelt, impliceert dat wel dat de 

inbreuk een grote weerslag heeft op de maatschappij. Het bevoegd maken van de politie voor 

bestuurlijk toezicht, een bevel van de ene overheid aan de andere, is niet de gewone gang 

van zaken, en daarom heeft de RvS die opmerking gemaakt).  

• Sectoren moeten expliciet instappen, anders is het KBH gewoon niet van toepassing. Men 

stapt in, kan bepaalde artikelen buiten toepassing verklaren, moet verantwoorden waarom 

men niet de standaardregeling neemt en waarom men naar maatwerk moet gaan. Dit is 

volgens hem gewoon een kwestie van politieke realiteit. Als men niet instapt, kan men ook 

een bestuurlijke regeling hebben. Men hoopt wel dat de principes die in kaderdecreet staan 

gaan leiden tot een/de standaard. 

• Het blijft voor CVH onduidelijk waarom men in Omgeving de eigen regeling wil behouden: 

Wat staat daar dan in dat niet in het KBH staat? Die redenen zou men in het kader van een 

evaluatie wel graag vernemen. Met andere woorden is er de vraag om vanuit het 

omgevingsrecht te vernemen welke specifieke bepalingen in het KBH de reden zijn dat het 

DABM de voorkeur geniet. 

• Er zit een aantal sectorale decreten in de pijplijn, misschien zou het wel eens heel snel kunnen 

gaan. 

Over de organisatie-neutrale functiescheiding 

Over de organisatie-neutrale functiescheiding worden door de deelnemers aan de rondetafel de 

volgende bemerkingen gemaakt: 

• De voorgaande discussie hangt samen met de vraag hoe onafhankelijk de verschillende rollen 

zijn. Bij het departement omgeving zijn beboeting en inspectie apart, maar ze zitten wel in 

dezelfde afdeling.  

• Er wordt verwezen naar de regeling van toezicht in de zorgsector wanneer in de privésfeer 

hulp of dienstverlening wordt geleverd. Omdat er problemen kunnen zijn met toegang tot 

eigen kamers, woningen, … is gekozen voor doelregelgeving. Hoe meer doelregelgeving, hoe 

groter de appreciatiebevoegdheid van de zorginspectie kan zijn. En kan een probleem zijn 

(appreciatie toezichtshouder aan de orde).  

Verduidelijkingen door CVH 
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• Het decreet voorziet een functiescheiding op basis van pakketten bevoegdheden. Men heeft 

pakketten met bevoegdheden die men kan scheiden als men wil. De regeling in het 

departement omgeving is conform het KBH. Men mag volgens het KBH niet bevoegd zijn voor 

toezicht (toezichthouder) en opsporing (AGP/OGP, bestuurlijk opsporingsagent) en in 

hetzelfde dossier beslissen over beboeten en sanctioneren, dat is het enige cumulverbod en 

dat is afgelijnd aan de rechtspraak van het GwH die momenteel zeer lage eisen stelt. Het is 

op de ondergrens afgelijnd wat betreft een formeel cumulverbod. Natuurlijk, men kan als 

administratie beter doen. De memorie (p. 19) beveelt aan om 1) vervolging te scheiden van 

sanctioneren en 2) toezicht / opsporen niet te vermengen met vervolgen en sanctioneren. En 

3) tegelijk om toezicht en opsporing te verenigen en daar dus wel een cumul te maken (‘een 

warme aanbeveling tot cumul’) omdat dat praktische problemen wegneemt.  

• Het KBH denkt in termen van functies omdat het organisatieneutraal moest zijn. 

• Het is beter om toezicht en opsporing in één hoofd te verenigen zodat naadloos van toezicht 

naar opsporing kan worden gegaan zodra het vermoeden van inbreuk / misdrijf groeit. Die 

overgang gaat men altijd moeten maken. Vanaf dan gelden er bepaalde rechten, dan moet 

men het zwijgrecht respecteren, als men een verhoor afneemt in de opsporingsfase moet 

men rechten respecteren. Bij misdrijven wordt het een strafrechtelijk verhoor. Bij inbreuken, 

en dat kan ook over zware feiten gaan, was dat nog niet voorzien in de bestaande decreten. 

Dat was niet omkaderd. In die zin denkt hij dat dat toch een stap vooruit is. In het DABM bv. 

zegt men dat de toezichtsrechten (die volledige medewerking vereisen) gebruikt kunnen 

worden bij de uitvoering van hun toezichtopdrachten (art. 16.3.10 DABM), maar ook m.b.t. het 

opleggen bestuurlijke sancties en dan wordt het al problematischer (art. 16.4.1 DABM: De 

toezichthouders behouden hun toezichtrechten in de fase van de bestuurlijke handhaving). 

Zelfs met de mogelijkheid van phishing (wilsafhankelijke info waarvan je zelfs niet weet dat 

ze bestaat). Als dat kan zelfs nadat er al een vermoeden van inbreuk bestaat, komt men in 

de problemen met artikel 6 EVRM. 

Over de cesuur tussen de toezichtfase en de opsporingsfase 

Over de cesuur tussen de toezichtfase en de opsporingsfase worden door de deelnemers aan de 

rondetafel de volgende bemerkingen gemaakt: 

• Het lijkt aangewezen om een dubbele pet te geven voor toezicht en opsporen zodat meteen 

van het een naar het ander kan worden gegaan. Maar een toezichthouder die zijn 

toezichtbevoegdheden behoudt nadat het vermoeden van een misdrijf is gerezen, terwijl men 

dan in strafrechtelijk opsporingsonderzoek zit: hoe gaat men dan om met bv. de visitatie? Hoe 

gaan visitatie en huiszoeking praktisch samen lopen? Het gevaar is dat men zijn ruimere 

toezichtbevoegdheden aanwendt met een strafrechtelijke finaliteit.  

• In art. 22 KBH staat dat toezichthouders alle raadgevingen kunnen doen om dreigende 

inbreuken of misdrijven te voorkomen (§1). En dan iets verder (art. 22, §2) staat dat de 

toezichthouder een waarschuwing kan geven. Daar is ruimte om de cesuur beter te 

verduidelijken.  

• Er wordt gevraagd of er geen risico is dat het invoeren van een vervolgingsinstantie 

vertragend werkt, wat het afwegingskader is om meteen te vervolgen; hoe het zit met de 

transparantie daarvan?  
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Verduidelijkingen door CVH 

• Veel van het KBH zit nu al in veel bestuurlijke regelingen; het KBH sluit daarbij aan .  

• De toezichtrechten en de rechten uit het Sv zijn totaal andere rechten. De angst voor de kans 

op procedurefouten is groot in hoofde van de verbalisanten. Dat heeft te maken met feit dat 

men zijn vertrouwde instrumentarium kwijt is en moet overstappen naar een ander 

instrumentarium, en dat die cesuur te moeilijk te bepalen is. Cassatie heeft al gezegd dat dat 

een feitenkwestie is, eigenlijk doet de rechter daarmee wat hij wil. Daarom laat men 

toezichthouders blijvend gebruik maken van de vertrouwde toezichtrechten, maar worden er 

extra beperkingen opgelegd: van toezicht naar opsporing, heeft men een cautieplicht, de 

verbalisant mag niet meer vissen naar wilsafhankelijke informatie, als men verhoort weet men 

of men het strafrechtelijk verhoor volgt, ofwel het bestuurlijk.  

• Van zodra de verbalisant twijfelt, moet hij het zwijgrecht in acht nemen. Hij moet bij twijfel 

vrijwillig de beperkingen in acht nemen die gelden bij een vermoeden van misdrijf.  

• Bij de raadgeving is het nog niet in de fase waar er een inbreuk is, in de fase waarin het 

effectief strafbaar of sanctioneerbaar is. Pas op het ogenblik dat er misdrijf of inbreuk begaan 

of in voortzetting is, kan men een waarschuwing geven. Hubert Bloemen vult aan. Bv. 

monumenten zijn beschermd. De toezichthouder ziet dat een monument slecht onderhouden 

wordt: de verf bladdert af, maar men is nog niet in overtreding. Hij geeft een raadgeving ‘pas 

op, anders heb je binnen twee jaar een misdrijf’. Hij komt twee jaar later ter plaatse en ziet 

dat de raadgeving in de wind geslagen is: de dakpannen zijn kapot,…. Dan kan hij een 

waarschuwing geven: herstel de dakpannen… en als dat niet gebeurt kan hij een pv opstellen. 

Maar hij kan ook meteen een pv opstellen. Dat zijn beleidskeuzes.  

• Bij WVG is er veel kwaliteitscontrole, controle op kwaliteitsnormen. Die zijn niet altijd opgelegd 

door de overheid, soms zijn ze opgelegd door de directeur, maar die worden ook 

gecontroleerd door toezicht. Wat niet wil zeggen dat men daar ook niet die instrumenten op 

kan toepassen. Men legt het zichzelf soms op, maar dat wordt wel gecontroleerd. 

Over het tweesporenbeleid (bestuurlijke en strafrechtelijke spoor) 

Over het tweesporenbeleid (bestuurlijke en strafrechtelijke spoor) worden door de deelnemers 

aan de rondetafel de volgende bemerkingen gemaakt: 

• Men is soms al bijna gelukkig als men in het strafrechtelijke spoor belandt omdat de 

bestuurlijke geldboetes hoog kunnen oplopen. Vanuit dat oogpunt is er begrip voor de vraag 

naar beleidskaders, omdat dat kan zorgen voor meer voorspelbaarheid voor de hoogte van 

de geldboetes. Een aantal jaar geleden werd al gezegd dat men dat publiek ging maken, maar 

dat is nog altijd niet gebeurd. In het omgevingsrecht is al wel wat expertise opgebouwd. In 

andere domeinen is dat niet. De vrees is dat in het licht van de hoeveel bevoegdheden die 

men aan toezichthouders geeft in het decreet, zij daar al dan niet oordeelkundig mee gaan 

omspringen. Het evenwicht tussen het bestuurlijke en strafrechtelijke spoor moet bewaakt 

worden. En er moet oordeelkundig omgesprongen worden met de expertise van de 

toezichthouders.  

• Het is positief dat normschendingen worden vermeld. Wel is er enkel een regeling opgenomen 

in art. 22 voor waarschuwingen (en zelfs dan nog enkel voor voltrokken normschendingen). 

Het is mogelijk wenselijk dat een meer uitgebreide regeling opgenomen wordt: een procedure 
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voor burgerlijke rechter, met verlenen van bevoegdheid hiertoe aan toezichthouder (huidige 

regel is dat toezichthouder geen eigen belang heeft, dus geen rechtsvordering; enkel 

openbaar ministerie kan dan een vordering instellen, en dan slechts als openbare orde in het 

gedrang is). Dit kan de traditionele drang naar strafbaarstellingen verminderen; bij ruimtelijke 

ordening ziet men traditioneel dat een straf als te verregaand wordt gezien (met gebrek aan 

handhaving tot gevolg). 

• De invoering van het KBH moet gepaard gaan met inhoudelijke criteria om te depenaliseren. 

Een krachtlijn van het KBH is om de Vlaamse bevoegdheden inzake bestuurlijke handhaving 

maximaal op te nemen. Zie ook de keuze voor een alternatief bestuurlijk spoor voor elk 

Vlaams misdrijf. Het DABM bevat momenteel wel inhoudelijke voorwaarden, het KBH verwijst 

hiervoor naar de sectordecreten. Ook moet rekening worden gehouden met EU-verplichtingen 

inzake strafrechtelijke sanctionering.   

• De regeling in art. 16.4.34 DABM maakt van het parket spelverdeler in de taakverdeling 

tussen parket en bestuurlijke beboetingsentiteit in de alternatieve bestuurlijke handhaving. 

Het KBH daarentegen stelt het uitblijven van een tijdige kennisgeving door het parket gelijk 

met een seponering waardoor bestuurlijke beboeting wel mogelijk wordt. Is er voldoende 

aandacht voor ne bis in idem als het parket later alsnog beslist om te vervolgen en al een 

bestuurlijk traject is opgestart? Als het parket de termijn overschrijdt, zal dit in de grotere en 

meer complexe dossiers zijn. Hoewel het systeem in het DABM eerder de uitzondering dan 

de regel is, zijn er argumenten om in het omgevingsrecht het systeem van het DABM te 

behouden. 

• Bijzonder belangrijke luiken van het decreet behoeven strafrechtelijke expertise, zoals met 

name het basisconcept van de taakverdeling/complementariteit in de beide 

handhavingssporen (en meteen dus ook de plaats van de bestuurlijk handhaving) en alles 

wat is bedacht rond bestuurlijke opsporing (strafrechtelijke opsporing vormt het ijkingspunt 

van wat de norm is in rechtsstatelijkheid en rechtsbescherming). 

Over boetes, alternatieve straffen en het onderscheid met veiligheidsmaatregelen 

Over boetes, alternatieve straffen en het onderscheid met veiligheidsmaatregelen worden door 

de deelnemers aan de rondetafel de volgende bemerkingen gemaakt: 

• Het decreet heeft geen aandacht voor bv. leer- en taakstraffen. Taak- en leerstraffen zijn 

wenselijk bij bv dierwelzijn en wellicht ook in andere sectoren, zelfs liever dan een meer 

uitgebreid straffenarsenaal zoals bestuurlijke boetes. Bij dierenwelzijn wil men, bij mensen die 

geen financiële middelen hebben, inzetten op leerstraffen, bv. dat ze een opleiding volgen. 

Zulke mogelijkheid zou als alternatief in decreet moeten worden voorzien.  

• Vanuit gedragsinzichten-perspectief en ‘compliance’ kan worden opgemerkt dat de enige 

sancties die voorzien zijn in het KBH boetes of intrekking van steun (subsidies) zijn. Vooral 

geldelijke prikkels dus. Alternatieve straffen zoals leerstraffen of taakstraffen zou bij sommige 

overtredingen veel effectiever kunnen zijn om gedrag aan te passen. Bv. bij 

dierenmishandeling zou een leerstraf veel effectiever zijn dan een boete. In Leuven bv. 

kunnen studenten die een GAS-boete gekregen hebben wegens overlast (vb. wildplassen of 

openbare dronkenschap) naar Health House gaan om te leren over de effecten van alcohol 

(“Lazarus project”). Dat lijkt voor een duurzame gedragswijziging veel effectiever dan een 
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GAS-boete. Op dat vlak is het KBH dus nog heel ‘klassiek’ en misschien niet echt gericht op 

‘wat wil men uiteindelijk bekomen met handhaving’? 

• Er wordt gevraagd waarom er geen grotere focus ligt op raadplegingen, waarschuwingen. 

• De vraag is ook of dat niet eerder de tweede tranche is. Een maatregel kan zijn ‘geen dieren 

meer houden tot je die opleiding hebt gevolgd’.  

• De vraag is ook of men met bestuurlijke handhaving zo ver kan gaan dat men alternatieve 

straffen kan opleggen.  

• Niet iedereen is gelukkig met art. 62 KBH. Als de boete max. 350 euro is, is het automatisch 

een dossier voor GAS. Het is goed dat er de mogelijkheid is dat gemeenten een GAS geven, 

in afval bv. maar het is niet goed dat het er als standaardoplossing in staat.  

• De nood aan rechtszekerheid voor ondernemers wordt benadrukt. Zij zijn bezorgd over 

sommige bestuurlijke sancties (bijkomende uitsluiting 5j, verbeurdverklaring, …). 

• Er zijn wat sanctionering betreft vragen over de elementen die vereist zijn opdat er sprake is 

van een misdrijf/inbreuk waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd, meer bepaald 

over de impact van rechtvaardigingsgronden, schulduitsluitingsgronden en strafuitsluitende 

verschoningsgronden (art. 49). Zij wil ook art. 50 kaderdecreet bestuurlijke handhaving in 

verband met de toerekening van en deelneming aan misdrijven/inbreuken verder bespreken. 

Verduidelijkingen door CVH 

• Het KBH voorziet nu inderdaad alleen een geldboete en de mogelijkheid van het inhouden 

van subsidies. Het KBH bevat wel de figuur van de onmiddellijke inning (hoofdstuk 5). Dat is 

een opt in, geen standaard, en bereikt min of meer hetzelfde resultaat. Wanneer men betaalt, 

vervalt de strafvordering.  

• ‘Geen dieren meer houden tot je die opleiding hebt gevolgd’ zou kunnen als 

veiligheidsmaatregel, maar het zou ook kunnen als aanvullende straf (dus eerste tranche). 

Het KBH bevat ook de mogelijkheid van probatie (art. 60): tijdens een proefperiode mag men 

geen nieuw misdrijf begaan van dezelfde aard anders moet men het betalen en het kan 

gekoppeld worden aan bepaalde voorwaarde. Dieren in beslag nemen kan met het KBH, men 

kan ze verbeurdverklaren. Veiligheidsmaatregelen is voor de tweede tranche, 

verbeurdverklaren zit al in het KBH. 

• De bevoegdheid voor bestuurlijke handhaving is verbonden aan de materiële bevoegdheid. 

Waarom zou men bv. geen leersanctie kunnen opleggen? Er is geen probleem, zeker niet als 

men moet instemmen.  

Over transparantie, beleidslijnen en de publicatie van beleidskaders 

Over transparantie, beleidslijnen en de publicatie van beleidskaders worden door de deelnemers 

aan de rondetafel de volgende bemerkingen gemaakt: 

• Het KBH reikt een instrumentarium aan, de manier waarop dat wordt gebruikt, wordt bepaald 

via beleidslijnen. Het KBH zegt nadrukkelijk dat er op transparantie manier beleidslijnen 

moeten komen waarover kan gecommuniceerd kan worden.  

• Het is jammer dat het beleidskader facultatief is. Het belang van beleidskaders mag nog 

sterker in de verf worden gezet om de ruime discretionaire bevoegdheden van 
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handhavingsactoren in Vlaanderen te begeleiden en willekeur tegen te gaan. Waarom geen 

verplichte boetekaders, na consultatie en behoorlijk bekendgemaakt? Zie UK Regulatory 

Enforcement and Sanctions Act: daar is het een evidentie dat elk agentschap met 

handhavingsbevoegdheden een beleidskader opmaakt, hierover consulteert, dat 

kader geregeld evalueert en transparant is over die procedure en het resultaat. Dit is een 

cultuur van good governance op het vlak van de handhaving die wij ook in Vlaanderen moeten 

nastreven.  

• Er is geen regeling voor beslissingsbomen opgesteld op niveau van een dienst (bv. 

dierenwelzijn, ruimtelijke ordening vermoedelijk ook) 

• De bestuurlijke beboetingsentiteit van het departement omgeving beschikt over 

beslissingsbomen (die ondertussen al behoorlijk verfijnd zouden zijn) om de hoogte van de 

boetes te bepalen, maar weigert om deze publiek te maken. De vraag blijft actueel in het 

streven naar een meer uniforme beboeting. 

• Beleidskaders passeren enkel via de Vlaamse Regering (art. 78 KBH), maar de beleidskaders 

die er vandaag zijn via de diensten lopen (op het niveau van de beleidsdomeinen).  

• Sommigen zijn een koele minnaar van beleidskaders. De logica zelf is dat wanneer de regels 

worden overtreden, er wordt gehandhaafd. In omgeving is dat bijna een tekst die zegt wat er 

absoluut niet mag gebeuren. Men is begonnen met bestuurlijke handhaving omdat 

strafrechtelijke handhaving te traag gaat,… en dan leest men dat men niet alles bestuurlijk 

kan handhaven en men dus prioriteiten gaat stellen. Of dat te maken heeft met regionalisering, 

is een andere zaak. De kaders voor ruimtelijke ordening kunnen worden bekritiseerd omdat 

dat een oefening is om zo weinig mogelijk te handhaven. Ze worden opgesteld door de 

Vlaamse Regering en goedgekeurd door het Vlaams Parlement (art. 6.1.3., §1 VCRO). Wat 

is dat nu, juridisch gezien? Een decreet, besluit, richtlijn? Niemand kan daar op antwoorden. 

Het is opgesteld door de uitvoerende macht, dus dat mag toegepast worden in de praktijk (en 

moet bindend zijn) maar het probleem met dat soort programma’s is dat ze het werk in de 

praktijk bemoeilijken omdat men niet altijd kan handhaven zoals het in de kaders staat. De 

richtlijnen in strafrecht zijn ingevoerd in de Dutroux-periode. Uiteindelijk doet het parket wat 

de minister beslist. In Vlaanderen heeft men dat nu overgenomen. In Nederland bestaat er de 

beginselplicht tot handhaven. Als er regels zijn en ze zijn overtreden, moet er worden 

gehandhaafd. Dat is het uitgangspunt en niet prioriteiten stellen. Dat heeft de Nederlandse 

RvS al vele jaren als rechtspraak.  

• Er wordt gevraagd of die beginselplicht niet betrekking heeft op probleemverhelpende 

handhaving? Men verwijst naar de uitgebreide rechtspraak is waarin de RvS zegt wat dat 

inhoudt. Het vooral gaat over maatregelen, maar men kan dat perfect open trekken naar 

handhaving. In de bestuurlijke handhaving in ruimtelijke ordening in Nederland is er ook een 

groot tekort. Rapporten van de ombudsman hebben een systeem dat mensen bijna dwingt 

om aan te kloppen bij de bevoegde instanties. 

• Er wordt gewezen op het belang van transparantie bij toezicht/vervolging. Art 4 van het KBH 

stelt transparantie voorop maar art. 10§2 bevat geen verplichting om de verdachte in te lichten 

over PV of verslag van vaststelling, wat echter noodzakelijk is. 

Verduidelijkingen door CVH 
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• De beleidsdomeinen zijn te verschillend, met soms maar 1 VTE voor handhaving, en dan kan 

men niet in dezelfde mate een beleidskader verwachten. Wapenhandel bv. is een Vlaamse 

bevoegdheid, daar zitten twee personen op in Vlaanderen. Het is belangrijk dat daar 

beleidslijnen worden opgemaakt, maar die zullen van een andere orde zijn dan in de milieu- 

of welzijnssector. Maar hij ga er wel vanuit dat er in ieder beleidsdomein een beleidskader zal 

worden opgesteld.  

• In het kader van het KBH moeten de beleidskaders gepubliceerd worden (art. 78, §1, lid 2 

KBH). Het heeft te maken met politieke realiteit. Men denkt wel dat eenmaal men het gewoon 

is, men dat wel zal beginnen doen, dat men dat de evidentie zelve zal beginnen vinden.  

• Aan strafrechtelijke zijde zijn er de bindende richtlijnen van de minister van justitie en het 

College van Procureurs-Generaal (CPG). Dat is om een bepaalde democratische legitimiteit 

te geven aan de wijze van handelen van het parket. Hier is er min of meer dezelfde idee. 

Beleidslijnen m.b.t. sanctionering worden gegeven op basis van het advies van de 

beboetingsinstanties (art. 78, §3 KBH). Er zijn de beleidskaders en er zijn de 

handhavingsprogramma’s. Die laatste zijn wel op het niveau van de beleidsdomeinen. Kaders 

zijn een kwestie van middelen. Het is onmogelijk om alles te handhaven. Dan moet men 

dermate veel middelen vrijmaken… Dus men moet keuzes maken. Men kan die laten maken 

door de diensten zelf, maar die zijn niet democratisch gelegitimeerd. Dus leggen we de keuze 

bij de Vlaamse Regering die verantwoording verschuldigd is aan het Vlaams Parlement. De 

kaders zijn openbaar. Het jaarlijks handhavingsrapport (art. 79 KBH) van verschillende velden 

wordt gebundeld tot één rapport, dat gaat naar het Vlaams Parlement zodat er een debat over 

kan worden gevoerd en verantwoording kan worden afgelegd. Dat is de idee.  

• Als er geen beleidslijnen worden aangenomen (want dat is facultatief), beslist de 

vervolgingsinstantie op eigen initiatief wat vervolgd wordt.  

Over rechtsbescherming en onpartijdigheid 

Over rechtsbescherming en onpartijdigheid worden door de deelnemers aan de rondetafel de 

volgende bemerkingen gemaakt: 

• Er wordt gevraagd hoe men als burger rechtsbescherming kan krijgen als de toezichthouder 

zijn boekje te buiten gaat. Is er geen nood aan een klachtenprocedure of ombudsdienst?  

• Het decreet bevat geen bestraffing van de toezichthouders als die zich niet houden aan de 

restricties van hun toezichtsmandaat. Bv. art. 9: toezichthouders mogen niet peilen naar 

informatie over politieke, syndicale gezindheid: quid sanctionering of bestraffing indien dit 

gebeurt? Het decreet voorziet geen verwijzing naar bestraffing van toezichthouder. 

• Men kan nergens in beroep gaan bij een instantie die beslist of het bewijs onregelmatig is. 

Het bestuur beslist dus.  

• Dit is het verschil met strafrechtelijke handhaving: in een strafrechtelijke procedure is er eerst 

een uitspraak van een rechter voor je veroordeeld wordt en een boete krijgt (zie hierover ook 

verder), bij bestuurlijke handhaving komt de rechter pas in de laatste fase. 

• Er wordt herhaald dat bestuurlijke handhaving betekent dat de rechter pas op het einde van 

de rit betrokken is. Bij strafrechtelijke handhaving passeert men eerst bij een rechter voor men 

een boete krijgt. De bestuursrechter zou de bevoegdheden van het bestuur zoveel mogelijk 



   

  

Evaluatie decreet bestuurlijke handhaving 

 

15 

 

 
  

moeten controleren, dus indeplaatsstelling, modereren. Maar de bestuursrechter is 

traditioneel terughoudender.  

• De rechtsbescherming moet gelijke tred houden met de depenalisering van (steeds 

ernstigere) overtredingen. De uitbreiding van de bestuurlijke handhaving maakt ook aandacht 

voor de positie van de belanghebbende derde hoe langer hoe belangrijker. 

• Er blijven vragen bij de rechtsbescherming. De bestuurlijke opsporing lijkt soms een 

disproportionele aantasting van de rechten van burgers. Ook in de toezichtsfase is de 

rechtsbescherming niet steeds goed geregeld. Meerdere bepalingen lijken te verregaand of 

strijdig met bv. het non-incriminatiebeginsel (Nemo tenetur). De informatierechten voor de 

rechtsonderhorigen zijn dan weer te beperkt ingevuld.  

• Men meent dat er in de bestuurlijke opsporing (te) verregaande huiszoekingen zijn in geval 

van minimale schending van de wetgeving: cf. art. 30: bij betrapping op heterdaad, zelfs bij 

inbreuken kan zonder toestemming privéruimtes worden betreden, tenzij men weigert: quid 

proportionaliteit, quid schending recht op privéleven, quid rechten van verdediging? 

• Er wordt vastgesteld vast dat er een 2-sporenbeleid is, maar soms volledig gelijkaardig of 

soms zelfs gelijkschakeling met strafrecht en sancties (cf. art. 51). Sepot door het Openbaar 

Ministerie van misdrijf kan nog steeds leiden tot bestuurlijke vervolging voor misdrijf (en niet 

inbreuk) met zelfs in theorie hogere bestraffing dan in het strafrecht voorzien? Quid 

depenalisatie en meer bestuurlijke handhaving? Depenalisatie komt in theorie neer op een 

misdaad (bv.) behandelen als een wandaad of wandaad als overtreding, met mindere 

bestraffing als gevolg. Dit lijkt in de praktijk vooral neer te komen op misdaden afhandelen via 

bestuurlijke handhaving, met gelijke of grotere kans van bestraffing én hogere bestraffing en 

onduidelijkheid over hoogte bestuurlijke geldboetes. Eenzelfde vraag: parket 

vertegenwoordigt algemeen belang en seponeert (technisch sepot, of beleidssepot): wat is 

het afwegingskader voor de vervolgingsinstantie? cf. art. 35: wie zetelt in vervolgingsinstantie, 

wie beslist? Er is minstens schijn van een partijdige instantie? De vervolgingsinstantie beslist 

of er onregelmatig verkregen bewijselementen werden of worden gebruikt: opnieuw vraag 

naar onafhankelijkheid en onpartijdigheid. 

• Er wordt gevraagd of een boete onmiddellijk uitvoerbaar is. Paul Vansant zegt in principe wel 

(memorie bij art. 69 KBH, p. 101: het beroep heeft geen schorsende werking), maar men kan 

een schorsing vragen. In het omgevingsrecht is een beroep bij het HHC wel schorsend. In 

een van de eerste ontwerpen was het beroep ook in het KBH schorsend, maar uiteindelijk is 

die keuze gesneuveld.  

Verduidelijkingen door CVH 

• Als in het KBH staat dat men niet mag peilen naar bepaalde dingen en je doet dat toch, dan 

begaat men als ambtenaar een ambtsovertreding en kan men tuchtrechtelijk gestraft kan 

worden. In het Sw staat ook een bepaling over machtsafwending.  

• De vraag is of het nodig is om een sanctie te bepalen. In dit geval geldt de regeling van 

onrechtmatig verkregen bewijs. Dat men nergens in beroep kan gaan, is nu eenmaal eigen is 

aan bestuurlijke handhaving: het bestuur beslist eerst, dan de rechter. De regeling voor 

onregelmatig bewijs komt letterlijk uit het Sw, de Antigoon-regeling. De vervolgingsinstantie 

is de eerste die onregelmatig verkregen bewijs moet filteren want zij stelt het dossier samen. 
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Uiteindelijk kan men een jurisdictioneel beroep instellen en zal de rechter oordelen of het 

onregelmatig is. 

• Een boete is in principe onmiddellijk uitvoerbaar (memorie bij art. 69 KBH, p. 101: het beroep 

heeft geen schorsende werking), maar men kan een schorsing vragen. In het omgevingsrecht 

is een beroep bij het HHC wel schorsend. In een van de eerste ontwerpen was het beroep 

ook in het KBH schorsend, maar uiteindelijk is die keuze gesneuveld. 

Over het al dan niet overnemen van bepalingen en begrippen uit het strafrecht 

Over het al dan niet overnemen van bepalingen en begrippen uit het strafrecht worden door de 

deelnemers aan de rondetafel de volgende bemerkingen gemaakt: 

• Men herkent de gedachte dat een rechtsonderhorige liever voor de strafrechter wordt vervolgd 

dan bestuurlijk. Voor een aantal praktijken kan dat voortvloeien uit hoe het strafrecht niet werkt 

en een bestuurlijk traject wel kan werken. In het strafrecht zou men dan eenheid van opzet 

aannemen en één sanctie opleggen, terwijl men in een bestuurlijk spoor men veel sneller gaat 

en een boete per feit oplegt. Dan kan je dus niet één, maar 10 boetes hebben en met een 

nogal soepele invulling van het begrip ‘herhaling’ tot hoge boetes komen.  

• In vroegere fasen had men geen oog voor een aantal straftoemetingsregels, nu wel in 

hoofdstuk 9 van het decreet. Hierbij wordt de vraag gesteld of dat nu te veel dan wel te weinig 

is. Het GwH neemt als uitgangspunt dat bestuurlijke sancties geen strafsancties zijn in het 

interne recht, wat impliceert dat boek 1 Sw niet van toepassing is. Er is een andere visie 

mogelijk op de kwestie of boek 1 nu wel of niet van toepassing is. Het Hof van Cassatie heeft 

daar een andere visie op. Als men technisch-juridisch een misdrijf heeft , heeft de beslissing 

van het OM om niet strafrechtelijk te vervolgen dan meteen tot gevolg dat alle bepalingen van 

boek 1 niet meer van toepassing zijn? Cassatie past art. 5 Sw wel toe (Cass. 6 mei 2015, 

P.15.0379.F: ‘Aangezien de decretale milieuwetgeving geen enkele specifieke regel bevat 

betreffende de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, is artikel 5 Sw. van 

toepassing op de in die wetgeving bepaalde misdrijven’). Cassatie past de beginselen uit het 

Sw toe.  

• Als men uitgaat van die filosofie is hoofdstuk 9 dan wel nodig? Als het uitgangspunt is dat 

boek 1 Sw niet van toepassing is, is de vraag of men niet meer moet regelen dan er nu in 

staat? Rechtvaardigingsgronden, schulduitsluitingsgronden, territoriale toepassing, … 

Wanneer men echt de strakke scheidingslijn tussen bestuurlijke handhaving en boek 1 trekt, 

dan is de vraag of er niet nog meer in hoofdstuk 9 moet komen. De bedoeling van de 

tussenkomst is om de problematiek aan de orde te stellen omdat de rechtspraak van het GwH 

anders is dan de rechtspraak van Cassatie. De verdienste van het KBH is wel dat dat een 

meer globale benadering uitwerkt dan de sectordecreten tot nu toe. 

• Er wordt terzake verwezen naar de Awb in Nederland die er voor kiest om dezelfde 

terminologie als in het strafrecht te hanteren (mededaders…) dus daar heeft men duidelijk de 

wisselwerking tussen de twee. In het KBH staan er voor wie strafbaar is andere termen dan 

in het Sw. Dus men kiest niet voor de verhouding één op één.  

Antwoorden en verduidelijkingen door CVH 

• Rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden werden bewust niet gespecifieerd. In de 

memorie staat dat dit is om te zorgen dat de aflijning t.o.v. het strafrechtelijke één op één is 
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(p. 87: Het KBH kiest ervoor om de rechtvaardigings- en schulduitsluitingsgronden niet nader 

te benoemen, en erkent daarmee de rol van het bestuur en de rechter om verdere invulling te 

geven aan deze begrippen binnen het bestuursrecht. Uiteraard dient daarbij aansluiting te 

worden gezocht bij het strafrecht). Dat is dezelfde techniek als in de algemene wet 

bestuursrecht in Nederland.  

• Bij de uitwerking van het decreet handhaving omgevingsvergunning had men daders, 

mededaders, medeplichtigen en de RvS vond dat er een eigen terminologie mocht worden 

gehanteerd (Advies 54.879/1 van 24 januari 2014, p. 8: ‘Het strookt niet met een 

depenalisering van bepaalde misdrijven om alsnog met betrekking tot die gedepenaliseerde 

misdrijven (in het ontwerp “inbreuken” genoemd) begrippen te hanteren uit het strafrecht, die 

daarin echter een specifieke betekenis hebben en specifieke juridische gevolgen 

voortbrengen, wat niet het geval lijkt te zijn voor de gedepenaliseerde misdrijven in de 

ontworpen regeling’). Nu is dat in het KBH allemaal dezelfde, alleen zegt de memorie dat wie 

minder betrokken is minder gestraft mag worden (memorie, p. 87: ‘Bij inbreuken is het 

onderscheid tussen daders, mededaders en medeplichtigen op zich niet relevant. Allen zijn 

sanctioneerbaar, met dien verstande dat conform artikel 53, 1ste lid van het ontwerp bij het 

bepalen van de bestuurlijke geldboete rekening moet worden gehouden met de concrete 

bijdrage van de te sanctioneren persoon aan het misdrijf of de inbreuk’).  

• Er wordt verwezen naar het omstandig advies van het CPG. In het nieuwe strafrecht wordt 

dat onderscheid niet meer gemaakt. Als men die bepalingen zou kennen en zeker zou zijn 

dat die wet worden, dan zou men die overnemen.  

• Dat het KBH verwijst naar art. 69 Sw is regelgevend niet zo goed is, want als er dan een 

nieuw Sw komt, … In het strafrecht zijn er vrijheidsstraffen, in het bestuursrecht alleen 

financiële. Men moest iets doen met die gevangenisstraf (5j cel en 50 euro boete kan in het 

bestuursrecht niet gewoon 50 euro bestuurlijke boete worden). Die gevangenisstraf moest 

men gaan vertalen in een boete, er was geen andere oplossing. De techniek voor discontering 

bestond reeds in art. 41bis Sw voor rechtspersonen (die kan men niet gevangen zetten). Die 

techniek is overgenomen. Aanvankelijk één op één. Tot de kritiek kwam dat men dan in het 

bestuurlijk luik tot hogere boetes komt (precies omdat de gevangenisstraf wordt 

verdisconteerd, komt men tot een hogere boete, wat op zich de logica zelve is natuurlijk). Nu 

gedeeld door twee. Voor medeplichtigen is er een ‘korting op de straf’ (daarom verwijst het 

KBH hier naar art. 69 Sw). Men zag geen andere mogelijkheid en staat open voor suggesties 

zijn om dat beter te doen, want men is er zich van bewust dat het nu technisch imperfect is. 

Over het sanctieregister 

Over het sanctieregister worden door de deelnemers aan de rondetafel de volgende bemerkingen 

gemaakt: 

• Er worden in het sanctieregister te veel gegevens opgeslagen zonder verantwoording. Cf. art. 

74: register bevat ook bestuurlijke sepots: waarom? Het strafregister bevat immers geen 

gegevens ivm sepots door het Openbaar Ministerie. Wat is de finaliteit van het bijhouden van 

dergelijke gegevens? Als het een sepot is, kan ervan uitgegaan worden dat men het niet als 

ernstig beschouwt en er later geen rekening meer mee mag houden.  
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• Het is nuttig dat een bestuursrechter kennis heeft van de voorgaanden om daar rekening mee 

te houden bij de beboeting. Hij stelt dan er vroeger een uittreksel was uit het strafregister met 

gegevens die niet publiek waren, maar bedoeld voor de strafrechter.  

• Er is een gevaar dat het register ook wordt gebruikt voor andere zaken, bv. dat men ook wil 

gaan kijken als men een vergunning verleent ‘met wie men te maken heeft’. Hoe garandeert 

men dat dat niet gebeurt? Wordt het register bijgehouden per beleidsdomein?  

• Er wordt gevraagd of het register onder openbaarheid van bestuur valt. Het zal extra munitie 

zijn als een vergunning wordt aangevochten. Als het onder openbaarheid valt, zal het bijna 

standaard wordt opgevraagd. Misschien is er een uitzondering in de 

openbaarheidsregelgeving voor vervolgingen (art. II.34,° (niet-milieuinformatie) en art. II.36, 

3° (milieu-informatie) bestuursdecreet), maar voor milieu gaat openbaarheid ver.  

• Er wordt gevraagd waarom een afzonderlijk sanctieregister nodig is als men al een 

strafregister heeft. De vraag rijst m.a.w. of men niet (voor zover mogelijk) beter werkt met het 

Centraal Strafregister, want nu dreigt een versnippering van registers (strafrecht zit in 

Centraal Strafregister; Vlaams recht in een Vlaams register; Waals en Brussels recht 

onbekend). Aangezien bv. in zaken van dierenwelzijn of milieu antecedenten in een ander 

gewest relevant kunnen zijn, is één register beter. 

Antwoorden en verduidelijkingen door CVH 

• Een van de aspecten waarvoor dat nuttig kan zijn dat bestuurlijke sepots opgenomen zijn in 

het sanctieregister, is dat men voor een eerste inbreuk kan seponeren, maar bij een tweede 

en een derde, voor zover de feiten nog niet verjaard zijn, ze in één traject gaat vervolgen.  

• Een sepot is nooit definitief, ook niet in het bestuur. Men kan er altijd op terugkomen. Als men 

opnieuw een overtreding begaat, kan men tot een ander idee komen van het schuldinzicht 

van de betrokkene. Bij een minnelijke schikking daarentegen (art. 75, §1, lid 1, 4° KBH), is 

men bestuurlijk vervolgd en is de vervolging ten einde. Vanuit non bis in idem kan het niet 

meer dat het strafrechtelijke spoor wordt bewandeld, dus het parket moet op de hoogte zijn 

dat er een bestuurlijke schikking is geweest.  

• Als het parket tijdig beslist dat men het strafrechtelijk vervolgt, is het duidelijk is maar in de 

andere gevallen kunnen beide sporen naast elkaar lopen en moet het ene zicht hebben op 

wat het andere doet.  

• Voorlopig is er één centraal register, bedoeld om de twee sporen te laten samenlopen. Er is 

wel een vraag van de minister van Justitie om het te herwerken tot soort kruispuntdatabank. 

Dat is in onderzoek, er is nog geen beslissing dat het een kruispuntdatabank wordt. Maar de 

toegang zal wel beveiligd moeten worden. Er zal ook gelogd moeten worden.  

4 Nagestuurde, aanvullende schriftelijke 
opmerkingen 

• Heeft men al enig zicht op de tweede tranche? Probleemverhelpende handhaving lijkt 
bijzonder sectorspecifiek te moeten zijn, uit zijn aard, vooral conceptueel dan en wat 
instrumentarium betreft. Procedureel is er wel nood aan zoveel mogelijk gelijke behandeling 
en kunnen algemene regels nuttig zijn.  
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• De vraag is ook of dat een afzonderlijk decreet wordt dan wel een uitbreiding van het 
bestaande kaderdecreet. Bij GAS-boetes is er bv. de mogelijkheid om een keuze te maken: 
de boete betalen of kiezen voor “bemiddeling” (meestal een taak- of leerstraf). 

• Wat de rechtsbescherming betreft: vooral zoveel mogelijk vasthouden aan het principe van 
één bevoegd rechtscollege lijkt belangrijk. Raad van State in volle rechtsmacht lijkt op dat 
vlak de goede keuze. ER zijn wel vragen bij de volle rechtsmacht in de zin van een 
mogelijkheid tot indeplaatsstelling (en dat lijkt er hiermee bedoeld, zie de verwijzing naar art. 
16 RvS-Wet). De vraag is vooral: (hoe) kan de rechter de beleidsmatige overwegingen die 
meespelen bij bestuurlijke bestraffing betrekken?  

• Het Kaderdecreet mag geen symboolwetgeving mag worden, geen window dressing op het 
vlak van principes en rechtsbescherming. Er staan nu een aantal zogezegde "principes" in 
het decreet die onwerkzaam zijn want geen normatieve draagwijdte hebben. Zie bijvoorbeeld 
art. 4. De bestuurlijke handhaving verloopt selectief, slagvaardig, onafhankelijk, transparant, 
professioneel en op basis van samenwerking en in overeenstemming met het 
evenredigheidsbeginsel. "Selectief", "slagvaardig", "transparant", "professioneel" en "op basis 
van samenwerking" zijn géén rechtsbeginselen. Dit hoort in een beleidskader, niet in een 
decreet.  

• Het invoeren van een vervolgingsinstantie mag niet leiden tot langere doorlooptijden. Een van 
de bedoelingen van bestuurlijke handhaving in het milieurecht is net om een lik-op-stuk-beleid 
mogelijk te maken. 

• Vergoedingsregeling: er wordt wel een aantal keren vermeld dat de gecontroleerde iets 
kosteloos moet doen, maar dit riskeert om in sommige gevallen strijdig te zijn met het GBOL-
beginsel (“De overheid mag niet zonder vergoeding lasten opleggen die groter zijn dan de 
lasten die een persoon in het algemeen belang moet dragen”, GwH 19 april 2012). Misschien 
wenselijk om een algemene bepaling op te nemen voor gevallen waar 
onderzoeksmaatregelen en dergelijke een onevenredig grote impact hebben?  

• 2, 6°: waarom wordt het deurwaardersexploot hier niet als beveiligde zending vermeld? 

• 18: § 1 lijkt te kunnen botsen met het beroepsgeheim, bv. als voorwerpen (etc.) bij een 
geheimplichtige in bewaring genomen worden 

• 25, § 2: een recent cassatiearrest (P.19.1068.N) bepaalt dat men gedwongen kan worden om 
codes af te geven, maar daarop komt wel wat kritiek (terecht)6; men kan zich ook afvragen of 
mededelingen doen over documenten geen inbreuk op het zwijgrecht uitmaakt. 

• 29, § 3: men kan zich afvragen of een getuige niet ook gewezen zou moeten worden op het 
recht om een advocaat te raadplegen 

• 29, § 5: het is onduidelijk wat het statuut is van belastende verklaringen die de getuige heeft 
afgelegd alvorens bleek dat hij een verdachte kan zijn; die zijn niet afgelegd met de garanties 
gegeven aan een verdachte 

• 30, § 4: er is enkel een regeling voor advocaten en geneesheren. Een catch-allbepaling ware 
hier aangewezen, want andere beroepsgroepen kunnen ook gecontroleerd worden maar zijn 
geheimplichtig en onderworpen aan een orde (bv. dierenartsen, architecten, 
gerechtsdeurwaarders) 

• 35: het is niet duidelijk of de criteria voor het gebruik van onregelmatig verkregen 
bewijselementen alternatief of cumulatief is 

• 37, § 2: een positief injunctierecht zou misschien nuttig zijn; bestaat al in het strafrecht maar 
in het bestuursrecht misschien moeilijk (art. 4 bepaalt dat bestuurlijke handhaving 
“onafhankelijk” gebeurt) 

 
6  https://joachimmeese.be/criminis/zwijgrecht-versus-verplichting-tot-ontgrendelen-gsm/ 

https://joachimmeese.be/documenten/cass-04-02-2020.pdf
https://joachimmeese.be/criminis/zwijgrecht-versus-verplichting-tot-ontgrendelen-gsm/
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• 37, § 4: men vertraagt de afhandeling van de zaken nogal door eerst het OM te laten beslissen 
of het vervolgt (maar snelle bestraffing is juist wenselijk). Uit onderzoek voor de dienst 
dierenwelzijn bleek ook dat althans in dierenwelzijnszaken de magistraten liever hebben dat 
het bestuur de triage doet 

• algemene principes van bestuurlijke sanctionering: een veralgemening hiervan lijkt toch niet 
echt problematisch 

• 50, § 3: “onderneming” is niet hetzelfde als “rechtspersoon”; een onderneming is gewoonlijk 
een organisatie met economisch doel, hoewel het WOR ruimer is. Problematisch is vooral dat 
het niet gedefinieerd is. 

• 49, 50: risico om uiteen te lopen met strafrecht, wat vervelend is 

◦ 50: is de Staat etc. strafbaar? Want in gemeen strafrecht is die straffeloos (art. 7bis Sw.) 

◦ 50: gelijkgestelde dingen moeten nog geactualiseerd worden (bv. zijn er geen burgerlijke 
of handelsvennootschappen meer; WVV niet verwerkt), maar misschien wachten tot het 
federale niveau klaar is? 

• 60 en passim: opschorting misschien ook afhankelijk maken van het vergoeden van de 
schade (maar staat niet in strafrecht) 

• 65: praktijk bij dienst dierenwelzijn is dat er een willig beroep mogelijk is om de hoogte van 
het voorstel tot betaling van een geldsom aan te passen, bv. als duidelijk weinig middelen: 
bevestigen 

◦ algemener: welke ruimte is er voor een willig beroep? 

• voordeelontneming: zijn er daar wel voldoende informatiebronnen voor? Was een pijnpunt bij 
dierenwelzijn 

• Samenwerking met justitiehuizen is niet opgenomen 

 


