Milieufiche
Milieuovertredingen sneller beboet
Sinds 1 mei 2009 is het milieuhandhavingsbesluit van kracht. Dit
bevat een lijst van mogelijke milieuinbreuken en milieumisdrijven.

Nu

de boetes stilaan beginnen binnen te
sijpelen, zetten we alles nog eens op
een rijtje. Een gewaarschuwd man is
er immers twee waard.

Wat is de basis?
Het handhavingsbesluit dateert van 12
december 2008 (BS 10 februari 2009)
en is in voege sinds 1 mei 2009 en
sindsdien al enkele keren aangevuld.
Het beschrijft de praktische uitvoering
van het gelijknamige decreet, op 21
december 2007 toegevoegd als titel
XII aan het Decreet van 5 april 1995.
De bedoeling was om tot een snellere,
effectievere en efficiëntere handhaving van de milieurechtspraak te
komen. Voorheen werden veel milieuovertredingen niet bestraft doordat
deze door het parket geseponeerd
werden of de rechtszaken verjaard
waren
vooraleer
ze
werden
behandeld.
Overtredingen van de milieuwetgeving kunnen sinds de invoering van
het handhavingsbesluit op 3 manieren
vervolgd worden:

• Nieuwe snelle en goedkope formule
van het ‘voorstel van betaling van een
geldsom’ (minnelijke schikking).
Concreet betekent dit dat elke inbreuk
of misdrijf op gebied van de
milieuhygiëne-, grondwater-, integraal
waterbeleids-,
oppervlaktedelfstoffen-,
bodem-,
mestdecreet-,
riviervisserij-, jacht- of natuurbehoudswetgeving met diverse boetes
kan worden bestraft.
Milieu-inbreuken zijn schendingen van
administratieve verplichtingen die op
zich geen schade aan mens of milieu
(kunnen) veroorzaken, deze kunnen
niet strafrechtelijk worden gesanctioneerd.
Milieumisdrijven kunnen wel schade
veroorzaken en kunnen wel tot strafrechtelijke sancties leiden.

houder op de hoogte te brengen van
de genomen maatregelen.
Voor milieu-inbreuken kan de
exclusieve bestuurlijke geldboete tot
maximaal 50.000 Euro bedragen.
Voor milieumisdrijven is het maximum
voor de alternatieve bestuurlijke
geldboete 250.000 Euro. Let wel:
beide bedragen worden vermeerderd
met de opdeciemen (X5,5). Zie
hierover meer in milieufiche 37.
Hiertegen is beroep mogelijk bij het
intussen opgerichte Milieuhandhavingscollege.
Een minnelijke schikking is mogelijk
indien de nodige maatregelen
genomen zijn.
Opgelet bij het reageren: een reactie
per mail heeft nog steeds geen geldige
waarde.

Overtreding

Minnelijke schikking

Bij een overtreding kunt u ontvangen:

Sinds 1 juni 2012 kan de gewestelijke
entiteit (Afdeling Milieuhandhaving,
Milieuschade en Crisisbeheer AMMC),
ook voorstellen aan de overtreder om
een vervangende geldsom (minnelijke
schikking) te betalen in plaats van een
exclusieve bestuurlijke geldboete.

- een raadgeving, bij vaststelling dat
een milieu-inbreuk of milieumisdrijf
dreigt op te treden;
- een verslag van vaststelling van een
milieu-inbreuk;
- een PV met vaststelling van een
milieumisdrijf;
- een aanmaning tot het nemen van
de
nodige
maatregelen
na
vaststelling van een milieu-inbreuk
of milieumisdrijf.

Indien de overtreder tijdig (binnen 3
maanden) betaalt, wordt afgezien van
verdere
vervolging.
Indien
de
overtreder niet betaalt, kan een
bestuurlijke boete volgen.

• Strafrechtelijke vervolging.
• Exclusieve bestuurlijke geldboete
voor een milieu-inbreuk, of een
alternatieve bestuurlijke geldboete
voor een milieumisdrijf.

In alle gevallen is het aangewezen om
onmiddellijk de nodige maatregelen te
nemen om de inbreuk of misdrijf
ongedaan te maken en de toezicht-
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Bedragen?
Concreet betekent dit dat een bedrijf
waar
een
overtreding
wordt
vastgesteld, sneller zal moeten
betalen.
Voor
de
bestuurlijke
geldboetes gaat de afhandeling nog
steeds niet snel, de zaak kan al snel 2
jaar aanslepen, voor de minnelijk
schikking zal het ongetwijfeld sneller
gaan.
De vervangende geldsom voor een
milieu-inbreuk bedraagt maximaal 500
Euro, die voor een milieumisdrijf
maximaal 2000 Euro.
Enkele concrete voorbeelden van
bedragen van bestuurlijke geldboetes:
- Vergunning niet aangepast voor een
productswitch bij een tankstation:
ca.4.000 Euro, en dat terwijl het
intussen al in orde was gebracht.
- Tankcontrole een jaar te laat
uitgevoerd: ca. 2.000 Euro
- Oude LPG-tank nog in gebruik
waarvan vergunning was vervallen
doordat nieuwe niet tijdig geplaatst
was: ca. 550 Euro, boete werd
beperkt doordat het snel in orde
werd gebracht.
- Transport afval zonder identificatieformulier: ca. 1800 Euro.

- handhaving door OVAM op invullen
IMJV: eerste uitspraken verwacht in
september;
- meer handhaving door milieuinspectie op emissies, omwille van
de IED-richtlijn;

Aanbevelingen
Aanbeveling is uiteraard om te zorgen
om geen milieu-overtredingen of inbreuken te begaan.
Gezien de complexiteit van de
wetgeving is dit niet steeds
eenvoudig.
Het is zeker aangewezen om u tijdig te
laten adviseren, al voor u een zaak
start.

Inlichtingen?
 Voor verdere info kan u steeds
terecht bij Antea Group.
Geert T’Kindt - Contract Manager
geert.tkindt@anteagroup.com

Voor
vervangende
geldsommen
zouden de bedragen dus iets lager
moeten liggen.

Toekomst
Nog enkele nieuwigheden die we in de
toekomst kunnen verwachten:
- ontbrekende of foute grondverzettoelating wordt een milieumisdrijf
(i.p.v. -inbreuk);
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