BRULOCAFICHES – BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER

BESLUIT WEGENS
MISDRIJVEN INZAKE
LEEFMILIEU
IN HET KORT
Het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid
(hierna “Wetboek” genoemd) voert een gemengd stelsel van administratieve en strafrechtelijke sancties in. Leefmilieu
Brussel (BIM) is bevoegd om administratieve boetes op te leggen wanneer de procureur des Konings beslist de
overtreder niet te vervolgen.
Het Wetboek bevat bepalingen over het toezicht op de milieuwetgeving en de nodige dwang-maatregelen om de
naleving ervan te waarborgen.
Het college van burgemeester en schepenen wijst het gemeentepersoneel aan dat belast is met het toezicht op de
naleving van de milieuwetgeving en de vaststelling van overtredingen op het Wetboek.
De burgemeester bekrachtigt de preventiemaatregelen, de waarschuwingen, de ingebreke-stellingen, de bevelen tot
stopzetting of sluiting die door het gemeentepersoneel uitgevaardigd worden.

Zij mogen echter niet de bevoegdheden uitoefenen
die de ordonnantie voorbehoudt voor de officieren van
gerechtelijke politie.

WETTELIJKE BASIS
•W
 etboek van inspectie, preventie, vaststelling en
bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid – art. 5, § 4 & art. 21 t/m 23

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt aan
welke personen het de verwerking van de geregistreerde
persoonsgegevens, onder zijn toezicht, toevertrouwt.

TOELICHTING

1.

2.

PREVENTIEMAATREGELEN EN
AMBTSHALVE UITVOERING

De met het toezicht belaste personen kunnen op elk
moment – zelfs mondeling -maatregelen nemen of bevelen om de gevaren en de hinder voor het leefmilieu en
de volksgezondheid te voorkomen, te beperken of te
verhelpen.

GEMEENTEPERSONEEL BELAST
MET HET TOEZICHT

Het college van burgemeester en schepenen wijst het
gemeentepersoneel – statutair of contractueel - aan dat
belast is met het toezicht op de naleving van de milieuwetgeving en de vaststelling van misdrijven.

Als ze mondeling gegeven worden, moeten de door het
gemeentepersoneel opgelegde maatregelen binnen 10
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werkdagen per aangetekende zending bevestigd worden door de burgemeester.

Maatregelen die door gemeentepersoneel genomen
worden vervallen indien zij binnen de 10 werkdagen na
het opleggen ervan niet per aangetekende brief bevestigd werden door de burgemeester.

Als de maatregelen schriftelijk opgelegd zijn, worden de
maatregelen bekrachtigd met een medeondertekening
door de burgemeester.
Indien er geen gevolg gegeven wordt aan de maatregelen, kunnen de met het toezicht belaste personen de
opgelegde maatregel ambtshalve uitvoeren of doen uitvoeren, ten laste van de in gebreke blijvende persoon.

3.

5.

Iedere belanghebbende kan bij het Milieucollege beroep
instellen tegen het bevel om een activiteit gedeeltelijk of
volledig stop te zetten of om een of meer inrichtingen te
sluiten.

WAARSCHUWING EN INGEBREKESTELLING

De met het toezicht belaste personen kunnen op ieder
moment de vermoedelijke dader van het misdrijf of de
eigenaar van het goed waar het feit dat het misdrijf
vormt, gepleegd werd of zijn oorsprong vond, waarschuwen teneinde het gevaar of de hinder voor het leefmilieu
en de volksgezondheid te voorkomen, te beperken of te
verhelpen. Zij kunnen tevens een termijn vastleggen om
herstelmaatregelen uit te voeren.

REFERENTIES
• Rechtsleer

Wanneer het gemeentepersoneel de waarschuwing
mondeling geeft, moet deze binnen 10 werkdagen per
aangetekende zending door de burgemeester bevestigd
worden.

–– CAROLUS P., “Les infractions d’environnement:
état des lieux en région de Bruxelles-Capitale, et
regard sur l’expérience américaine”, Cahier des
sciences administratives n° 8/2006, Brussel,
Larcier

Indien de waarschuwing geen gedeeltelijke of volledige
uitvoering krijgt door zijn bestemmeling of indien de situatie het vereist, kunnen de met het toezicht belaste personeelsleden per aangetekende brief de betrokkene in
gebreke stellen.

4.

BEROEP

–– F. LAMBOTTE, “Instrumenten voor de bestraffing
van milieuovertredingen waarover de gemeenten en de lokale politie beschikken”, VSGB, nov.
2004 - beschikbaar op www.brulocalis.brussels

STOPZETTING EN SLUITING

–– “Raadgevingen van het BIM aan de gemeenten inzake waarschuwingen of bevelen voor de
overtreders van het milieurecht”, Vraag nr. 299
van 6 febr. 2006, Parl. St., V&A, Bru. Parl., nr. 16,
15 maart 2006, p. 178 (Inforum nr. 209528)

In geval van misdrijf en wanneer de dreiging van dusdanige aard is dat iedere vertraging in het nemen van de
gepaste maatregelen onherstelbare schade zou teweegbrengen, of wanneer er wordt vastgesteld dat het misdrijf
blijft duren, kunnen de met het toezicht belaste personen
bovendien mondeling:

–– “Door de gemeenten betekende processen-verbaal en akten inzake leefmilieu-misdrijven”,
Vraag nr. 254 van 20 dec. 2005, Parl. St., V&A,
Bru. Parl., nr. 15, 15 febr. 2006, p. 153 (Inforum
nr. 209446)

• de gedeeltelijke of volledige stopzetting van de activiteit bevelen
• de sluiting van één of meer inrichtingen bevelen in
de zin van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

–– Zie ook www.leefmilieu.brussels
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