
 
LSX (Limburg School for Excellence) organiseert op  

donderdag 8 oktober 2015 
de studiedag 

 “Een kijk op milieuhandhaving in Limburg” 
m.m.v. Centrum Duurzaam Groen en stuurgroep milieu provincie Limburg 

 
 

Thema 
Al geruime tijd worden vanuit verschillende hoeken vragen gesteld bij de toepassing van de 
milieuhandhaving. Milieuhandhaving wordt immers gekenmerkt door een aanpak van 
milieumisdrijven via verscheidene wegen: strafrechtelijke afhandeling, GAS-boetes, optreden 
milieutoezichthouder enz., zonder dat daarin sprake is van enige uniformiteit. Heel wat 
milieumisdrijven worden de facto niet eens gesanctioneerd.  
We willen wel eens weten hoe de milieuhandhaving in Limburg toegepast wordt. Wie pakt welk 
probleem aan, wie stelt bijvoorbeeld een PV op, wat is de houding van het Parket? Zijn we op de 
hoogte van de recente regelgeving?  
We maken je in deze studiedag alvast meer wegwijs in deze complexe materie.  
 

Doelpubliek 
Milieuambtenaren, lokale toezichthouders, inspecteurs van politie, juristen lokale besturen, 
commissarissen van politie, burgemeesters, geïnteresseerden. 
 

Inhoud 
Voormiddag: stand van zaken milieuhandhaving, met accent Limburg (9-12 u.) 
 Toezicht, opsporing, opstellen PV (Erik Jermei  - Chris Lejeune) 

- Uitbouwen van een degelijke milieuhandhaving 

- Politie en milieutoezichthouder: wie doet wat (samen)? Vaak voorkomende knelpunten en mogelijke 

oplossingen 

- Hoe ziet jouw PV eruit: goed, slordig of zelfs met fouten? 

 Handhaving ruimer gekaderd (Steven Verbanck) 

- Wat is handhaven? Waarom is dat zo moeilijk?  

- Verschillende wegen, stappen en actoren 

- Wat is er recent gewijzigd?  

- Nieuwe taakverdeling milieu-inspectie (planmatig handhaven) – gemeente (klachten) 

- Decreet handhaving omgevingsvergunning 

 Toezichtopdrachten en toezichtrechten: aandachtspunten (Freddy Noels) 

- Toezichtopdrachten (bevoegdheden) toegekend aan lokale toezichthouders / andere overheden  

- Toezichtrechten: toepassing in de praktijk 

- Aandachtspunten bij het uitvoeren van inspecties: planning en voorbereiding, beoordeling, toepassen 

van handhavingsinstrumenten, opvolging 

 Pauze 

  



 Strafrechtelijke handhaving (Bruno Coppin - Bart Helsen) 

- Strafrechtelijke handhaving: beginselen, strafbaarstellingen, straffen, vermogensvoordelen en 

bijkomende sancties 

- Parket: situering parket Limburg, strafrechtelijke vervolging, afhandeling milieudossier, 

prioriteitennota, sorteernota 

- Enkele strafbare beginselen: legaliteitsbeginsel, noodtoestand, dwaling, strafrechtelijke toerekening 

van misdrijven, rechtspersonen 

 Vragenronde 

Lunch 

Namiddag: ervaringsuitwisseling (13-16 u.) 

 Cases (alle begeleiders) 
We verdelen de deelnemers in groepjes. Onder elkaar kan je conflictsituaties uit het eigen werkveld 
bespreken. Maar eerst krijg je een case (bijvoorbeeld sluikstorten, geurhinder, …) voorgeschoteld. 
Samen bespreek je hoe je de geschetste situatie zou aanpakken. Wat doe jij, hoe verloopt het dossier 
volgens jou verder, wat zal het eindresultaat zijn? Na afloop verneem je van de begeleiders hoe de 
voorgelegde case in realiteit werd aangepakt en afgehandeld.  
 Vragenronde 

 
Begeleiding 
 Bart Helsen: parketmagistraat Tongeren, economische en financiële sectie 

 Bruno Coppin: parketmagistraat Tongeren 

 Chris Lejeune: hoofdinspecteur politiezone Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken 

 Els Moermans: juriste stad Genk 

 Erik Jermei: gepensioneerd hoofdinspecteur politiezone Bilzen, Hoeselt, Riemst 

 Freddy Noels: diensthoofd milieu-inspectie afdeling Limburg 

 Steven Verbanck: stafmedewerker milieu VVSG 
 

Praktische gegevens 
De studiedag heeft plaats op donderdag 8 oktober 2015 in de Boudewijnzaal van het provinciehuis te 
Hasselt, te bereiken via de Bosstraat. Timing: 09.00 – 16.00 uur  
We voorzien broodjes tijdens de lunch. 
 

Deelnametarief 
90 euro/deelnemer (incl. broodjeslunch). 
 

Inschrijven 
Via mail naar martine.geurden@plotlimburg.be.   
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