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1 INLEIDING
De gewestelijke beboetingsentiteit maakt deel uit van de afdeling Handhaving van het Departement
Omgeving en staat in voor het ‘bestuurlijk sanctioneren’ (beboeten) van schendingen van de
milieureglementering 1 en/of van de reglementering inzake ruimtelijke ordening (RO) 2. We kunnen zowel
voor misdrijven als voor inbreuken een geldboete opleggen.
We stellen jaarlijks een handhavingsplan op en rapporteren jaarlijks over de uitvoering ervan in ons
handhavingsrapport.
We passen bij onze beboeting de criteria toe die in de regelgeving zijn opgenomen, met respect voor het
proportionaliteitsbeginsel. Omdat de boetevorken in de regelgeving ruim zijn, beschikken we over een
ruime beslissingsbevoegdheid: voor inbreuken bedraagt een boete maximum 400.000 euro en voor
misdrijven maximum 2 miljoen euro. Daarom zorgen we bij elke boetebeslissing voor een zorgvuldige en
afdoende motivering. Tegelijkertijd zorgen we voor transparantie over de manier waarop we onze
beoordeling doen en hoe we tot boetebedragen komen.
Ons beslissingskader geldt voor alle schendingen van de milieu- of RO-regels in Vlaanderen.
Vergelijkbare feiten krijgen een vergelijkbare bestuurlijke boete. Deze consequente aanpak zorgt voor
rechtszekerheid. Toch kan er voor dossiers die uitzonderlijk zijn of zeer specifieke elementen bevatten
een beoordeling “op maat van het dossier” nodig zijn. De beoordelingselementen uit dit beslissingskader
zijn dan ook enkel richtinggevend. Het beslissingskader kan immers evolueren in functie van rechtspraak
van het Handhavingscollege of andere rechtbanken of in functie van technisch-wetenschappelijke
evoluties en praktijkervaringen. We evalueren ons beslissingskader dan ook regelmatig om gepast te
kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden. Aanpassingen worden opgenomen in dit
beslissingskader, zodat steeds de meest actuele versie beschikbaar is.

BESTUURLIJKE TRANSACTIE
Voor we de “gewone” boeteprocedure opstarten, kunnen we de overtreder een voorstel tot betaling
van een geldsom doen, de zgn. ‘bestuurlijke transactie’. Dit voorstel is altijd gebaseerd op de berekening
van de boetebedragen zoals hieronder beschreven. We beoordelen het dossier in zijn geheel en houden
rekening met de gekende omstandigheden.
Als het voorgestelde bedrag niet op tijd of niet volledig betaald wordt, zetten we de boeteprocedure
verder. Het bedrag van de bestuurlijke transactie zal doorgaans lager zijn dan dat van de eventuele

Afdeling IV De bestuurlijke geldboete van titel XVI van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM).
Hoofdstuk II Sancties van titel VI van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende coördinatie van de
decreetgeving op de ruimtelijke ordening (VCRO).
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boetebeslissing, tenzij er nog (verzachtende) elementen worden meegedeeld door de overtreder die niet
gekend waren op het moment dat de bestuurlijke transactie werd voorgesteld.
De bestuurlijke transactie kan enkel worden voorgesteld wanneer:
– Het onmiskenbaar vaststaat dat de overtreder de feiten heeft gepleegd.
– Er geen eerdere veroordelingen of bestuurlijke geldboetes aan de overtreder werden opgelegd voor
dezelfde feiten.
– Er geen fysieke schade aan derden is.
– Het milieumisdrijf geen zware aantasting van het leefmilieu inhoudt.

2 ALGEMENE CRITERIA
Om het bedrag van de geldboete te bepalen, houden we rekening met drie criteria, namelijk de ernst
van de feiten, de frequentie en de omstandigheden waarin de overtreder de inbreuken of misdrijven
heeft gepleegd of beëindigd.
Voor de bestuurlijke beboeting van milieu-inbreuken en milieumisdrijven gelden onderstaande
krachtlijnen.

2.1 ERNST VAN DE FEITEN
De ernst of zwaarte van de feiten beoordelen we aan de hand van de concrete vaststellingen in het
dossier, het (eventuele) schriftelijke verweer en/of de hoorzitting en de (eventuele) aanvullende
inlichtingen van de verbalisant.
Verschillende elementen spelen een rol, namelijk:
– De omvang, aard en context van de feiten, met differentiatie al naargelang het thema of de
geschonden regelgeving.
– De (potentiële) impact van de feiten op de leefomgeving.
– Het aantal verschillende gepleegde feiten.
– Of de feiten al dan niet kaderen in een professionele activiteit.
– Of er sprake is van fraude of bedrog.
Meer informatie over het beslissingskader per thema vindt u in hoofdstuk 4 “thematische criteria”.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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2.2 FREQUENTIE
Het al dan niet eenmalig karakter van de gepleegde feiten door dezelfde overtreder beïnvloedt de
hoogte van het boetebedrag:
– Als de overtreder al eerder gelijkaardige feiten heeft gepleegd, kan dit aanleiding geven tot een
verhoging van de bestuurlijke geldboete met 10% tot 25%.
– Als uit het dossier blijkt dat er een chronisch of structureel probleem aan de basis van de
schending(en) ligt, kan de bestuurlijke geldboete verhogen met 25% tot 40%.
– Als de overtreder al een eerdere strafrechtelijke veroordeling of bestuurlijke sanctionering voor
dezelfde feiten kreeg voorafgaand aan de vastgestelde schending, kan de geldboete verhogen met
100% tot 300% (afhankelijk van het aantal veroordelingen).
Als de overtreder nog geen eerdere gelijkaardige feiten heeft gepleegd, wordt de bestuurlijke geldboete
niet verlaagd.

2.3 OMSTANDIGHEDEN
Ook de concrete omstandigheden waarin de feiten zijn gepleegd of beëindigd, nemen we in overweging
om het bedrag van de bestuurlijke geldboete te bepalen. Er zijn vier types van omstandigheden die we
beoordelen.

2.3.1

Verzachtende omstandigheden

Herstel neemt de mogelijkheid tot beboeting niet weg. Wel vinden we het belangrijk dat de regelgeving
uiteindelijk opnieuw wordt nageleefd en dat er hersteld wordt. We houden hier dan ook in belangrijke
mate rekening mee bij de beoordeling van het dossier.
Herstel beschouwen we in de ruime zin: alle acties en maatregelen die werden getroffen om de
schending(en) te beëindigen, de gevolgen ervan geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken en/of
herhaling ervan te voorkomen.
De bereidheid om alles zo spoedig mogelijk in regel te brengen of de kosten daarvoor te betalen (mits de
nodige bewijstukken), kan dus, naar gelang de concrete omstandigheden, aanleiding geven tot een
verlaging van de geldboete met 10% tot 60%.

2.3.2

Verzwarende omstandigheden

Als verzwarend beschouwen we het tegenwerken, bewust misleiden van of agressief gedrag (verbaal of
fysiek) uiten tegenover verbalisanten of manifeste onwil vertonen om zich in regel te stellen. Dit kan
aanleiding geven tot een verhoging van de geldboete met 10% tot 50%.
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2.3.3

Financiële draagkracht van de overtreder

De bestuurlijke geldboete is een punitieve (bestraffende) sanctie die onder meer tot doel heeft de
overtreder (en anderen) af te schrikken om (dezelfde) strafbare feiten (opnieuw) te begaan.
Om dit doel te bereiken, is het essentieel dat de hoogte van de bestuurlijke geldboete afgestemd is op de
financiële draagkracht van de overtreder:
– Als natuurlijke persoon kan de overtreder een verlaging van de geldboete met 25% krijgen als hij een
attest van leefloon voorlegt of een recent aanslagbiljet waaruit blijkt dat zijn jaarlijks belastbaar
inkomen onder 16.500 euro ligt.
– Als natuurlijke persoon met ondernemingsnummer: een beperkte financiële draagkracht kan leiden
tot een verlaging van de geldboete met 25%. De beoordeling van deze financiële draagkracht gebeurt
op basis van de grootte en financiële middelen, bepaald op basis van de objectieve criteria vermeld in
de meest recente jaarrekening. Hierbij zijn de drempelwaarden vermeld in artikel 1:25, §1 of 1:29, §1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 richtinggevend. We
controleren deze voorwaarde standaard zelf. De overtreder moet hiervoor dus zelf geen bewijzen
voorleggen.
– Als rechtspersoon: een beperkte financiële draagkracht kan leiden tot een verlaging van de geldboete
met 25%, terwijl een ruime financiële draagkracht kan leiden tot een verhoging van de geldboete met
50%. De beoordeling van deze financiële draagkracht gebeurt op basis van de grootte en financiële
middelen, bepaald op basis van de objectieve criteria vermeld in de meest recente jaarrekening. Voor
de verlaging zijn de drempelwaarden vermeld in artikel 1:25, §1 of 1:29, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 richtinggevend; voor een verhoging de
drempelwaarden vermeld in artikel 1:24, §1 of 1:28, §1 van hetzelfde wetboek. We controleren deze
voorwaarde standaard zelf. De overtreder moet hiervoor dus zelf geen bewijzen voorleggen.

2.3.4

Redelijke beslissingstermijn

De beslissingstermijn voor het beboeten bedraagt voor een milieumisdrijf 180 dagen en voor een milieuinbreuk 90 dagen na de opstart (kennisgeving) van de boeteprocedure. Dit zijn ‘termijnen van orde’ (de
overschrijding ervan is mogelijk en leidt niet tot sancties of andere gevolgen), zodat we ook na het
verstrijken van deze termijn bevoegd blijven om te beboeten.
In sommige gevallen is een snelle boetebeslissing niet mogelijk. Dan houden we zelf rekening met de
redelijkheid van de termijn die verstreken is tussen de start van de boeteprocedure en de
boetebeslissing. Van zodra er meer dan 360 dagen (voor misdrijven) of 180 dagen (voor inbreuken)
verstreken is, kunnen we rekening houden met de omvang van de termijnoverschrijding. Dit kan dan
aanleiding geven tot een verlaging van de geldboete met 10% tot 50%.
Bestuurlijke beboeting is niet meer mogelijk na 5 jaar na afsluiting van het proces-verbaal (bij
milieumisdrijven) en na 3 jaar na afsluiting van het verslag van vaststelling (bij milieu-inbreuken).
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3 THEMATISCHE CRITERIA
Bij het bestuurlijk beboeten van milieumisdrijven en milieu-inbreuken houden we rekening met concrete
maatstaven die kunnen verschillen al naargelang het milieuthema. Voor de belangrijkste thema’s zijn er
een aantal specifieke criteria waarmee we rekening houden om de hoogte van de geldboete te bepalen.

3.1 AFVAL
3.1.1

Afval achterlaten (sluikstort)

Ernst: de hoeveelheid en de aard van het afval, de locatie van de feiten.
We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
Hoeveelheid
Voor niet-gevaarlijke (of niet bijzondere) afvalstoffen afhankelijk van
aard en samenstelling kan het ernstbedrag oplopen tot
Zwerfvuil
100 euro
Tot 1 vuilniszak
180 euro
Tot 3 vuilniszakken
300 euro
Tot 5 vuilniszakken
500 euro
Tot 10 vuilniszakken
800 euro
Tot 32 vuilniszakken
1500 euro
Bij nog grotere afvalhoeveelheden begroten we het boetebedrag steeds in verhouding tot de
achtergelaten hoeveelheid afval. Ook de aanwezigheid van gevaarlijk afval (asbest, afgedankt
elektronisch en elektrisch afval, olie…) en, in bepaalde gevallen, de plaats van de feiten (bijvoorbeeld in
natuurgebied), kunnen de boete flink doen oplopen.
Achterlaten van afval in een professionele context sanctioneren we met boetebedragen die het dubbele
zijn van de hierboven vermelde boetebedragen.
Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
herstel door het afval op te ruimen; aantonen dat de opruimkosten betaald werden (door voorleggen
van factuur of ander schriftelijk bewijs van uitgevoerde opruiming of het legaal verwijderen van het
afval).

3.1.2

Afval verbranden (sluikstook)

Ernst: de hoeveelheid en de aard van het afval, de locatie van de feiten...
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We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
Hoeveelheid
Voor niet-gevaarlijke (of niet bijzondere) afvalstoffen
afhankelijk van aard en samenstelling kan het ernstbedrag
oplopen tot
Tot de inhoud van 1 vuilniszak
250 euro
Tot de inhoud van 5 vuilniszakken 400 euro
Tot de inhoud van 10
750 euro
vuilniszakken
Tot de inhoud van 32
1.250 euro
vuilniszakken
Bij nog grotere afvalhoeveelheden begroten we het boetebedrag steeds in verhouding tot de verbrande
hoeveelheid afval. Ook de aanwezigheid van gevaarlijk afval geeft een wezenlijke verhoging van het
boetebedrag. Wanneer er enkel groenafval verbrand wordt, wordt het boetebedrag gehalveerd.
Het verbranden van afval in een professionele context sanctioneren we met boetebedragen die het
dubbele zijn van de hierboven vermelde boetebedragen.
Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
aantonen dat de tussenkomst van de brandweer betaald werd door de nodige bewijsstukken voor te
leggen (bewijs betaling factuur) of ander schriftelijk bewijs van uitgevoerde opruiming of het legaal
verwijderen van het afval.

3.1.3

Opslaan, verwerken of beheren van afvalstoffen

Ernst: de hoeveelheid en de aard van het afval, de Vlarem-indelingsklasse van de activiteit (indien
ingedeelde inrichting), de niet-naleving van opgelegde voorwaarden, professioneel verband...
We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
– Het register van afvalstoffen is onvolledig: van 250 euro tot 3.000 euro afhankelijk van de
indelingsklasse, het aantal ontbrekende registers en of het al dan niet een afvalstoffenverwerkende
inrichting is.
– Het register van afvalstoffen ontbreekt: van 1.200 euro tot 4.500 euro afhankelijk van de
indelingsklasse, het aantal ontbrekende registers, en of het al dan niet een afvalstoffenverwerkende
inrichting is.
– De deelformulieren “identificatie” en “afvalstoffenmelding producent” van het integraal
milieujaarverslag werden niet op tijd ingediend: 750 euro.
– De aanvaardingsplicht werd niet correct uitgevoerd: 2.000 euro per afvalstoftype.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
Dit zijn de meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden:
de regularisatie door het verkrijgen van de meldingsakte voor de activiteit (klasse 3) of het aanvragen
en verkrijgen van een omgevingsvergunning (klasse 2 en 1); aanpassingen aan de inrichting/werking;
investeringen om de schending in de toekomst te vermijden; de activiteiten stopzetten…
Voordeelontneming:
Wanneer de deelformulieren “identificatie” en “afvalstoffenmelding producent” van het integraal
milieujaarverslag niet ingediend worden, kunnen we hiervoor een forfaitaire kost van 250 euro voor
uitgespaarde administratieve kosten opleggen als voordeelontneming naast de geldboete.

3.1.4

Transport van afvalstoffen

Ernst: de hoeveelheid en de aard van het afval, vervoersdocumenten niet, onvolledig of foutief invullen...
We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
– Niet-gevaarlijke afvalstoffen vervoeren zonder een identificatieformulier: 750 euro per
vervoersdocument.
– Gevaarlijke afvalstoffen vervoeren zonder een identificatieformulier: 1.000 euro per
vervoersdocument.
– Afvalstoffen (laten) vervoeren met een onvolledig identificatieformulier: van 550 euro tot 850 euro
afhankelijk van de ontbrekende informatie.
– Gevaarlijke afvalstoffen (laten) vervoeren met een onvolledig identificatieformulier: van 750 euro tot
1.200 euro afhankelijk van de ontbrekende informatie.
– Als opdrachtgever geen identificatieformulier afvalstoffen voorzien bij een vervoer van niet-gevaarlijk
afval: 1.500 euro per vervoersdocument.
– Als opdrachtgever geen identificatieformulier afvalstoffen voorzien bij een vervoer van gevaarlijk
afval: 2.000 euro per vervoersdocument.
– Niet beschikken over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM) of
vervoerder: van 1.800 tot 3.750 euro per ontbrekende registratie.
– Illegale grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen: van 1.000 euro tot 35.000 per illegale
overbrenging afhankelijk van herkomst, bestemming, route van overbrenging, het soort
overgebrachte afvalstof, het tonnage van de overgebrachte afvalstoffen en het soort behandeling dat
de afvalstoffen op de plaats van bestemming ondergaan (nuttige toepassing of verwijdering).
Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
de regularisatie door het in orde brengen van registratie van inzamelaar, handelaar, makelaar (IHM) of
vervoerder; het alsnog verkrijgen van een vergunning door de verwerker…
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Voordeelontneming:
Bij ophaling van oude metalen zonder vereiste registratie als IHM kunnen we de opbrengst van de
verkoop van deze illegaal opgehaalde oude metalen opleggen als voordeelontneming naast de
geldboete.
Bij grensoverschrijdende overbrengingen met in- of uitvoer uit het Vlaamse Gewest kunnen we
minstens de dossierkosten die verbonden zijn aan de kennisgevingsprocedure opleggen als
voordeelontneming naast de geldboete.

3.1.5

Asbest

Ernst: de hoeveelheid en de aard van de geschonden voorschriften, de hoeveelheid asbest die niet
reglementair beheerd werd...
We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
– Geen stofmaskers type P3 dragen: 250 euro per persoon die geen mondmasker draagt.
– 1 kubieke meter asbesthoudende materialen na verwijdering opslaan in een niet-gesloten verpakking
als particulier: 250 euro.
– Afbraak van een standaard dak met asbesthoudende dakplaten waarbij het materiaal niet
bevochtigd werd, de platen gebroken werden en het asbesthoudend afval niet afgedekt werd
opgeslagen in een gesloten verpakking door een aannemer: 5.100 euro.
Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
asbestsanering door een erkende firma laten uitvoeren; niet-afgedekte opslag van asbesthoudend
materiaal onmiddellijk afdekken…

3.2 BODEM
Meest voorkomende schendingen: illegaal grondverzet, niet-indienen van een oriënterend
bodemonderzoek (OBO) of een beschrijvend bodemonderzoek (BBO), niet-uitvoeren van
bodemsaneringsproject (BSP).
Ernst: de hoeveelheid en het bestemmingstype van de grond, niet naleven van de vergunnings-,
machtigings- of registratieplicht, documenten niet, onvolledig of foutief invullen, aard en omvang van de
verontreiniging, type van het onderzoek...
We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
– Grondverzet zonder een aanwezig transportdocument: 750 euro.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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– Niet-naleven van de traceerbaarheidsprocedure: vanaf 2.250 euro en stijgend afhankelijk van aantal

kubieke meters grond.
– Niet-uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek: 3.000 euro.
– Niet-uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek: 4.000 euro.
– Niet-uitvoeren van een bodemsaneringsproject: 5.000 euro.

Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
herstel door het reinigen of het correct afvoeren van de grond; regularisatie door het alsnog indienen
van het BBO of het uitvoeren van het OBO/BSP…
Voordeelontneming:
De interesten op de uitgestelde kosten die gemaakt moeten worden om aan de verplichtingen inzake
bodemverontreiniging te voldoen, kunnen we als voordeelontneming opleggen naast de geldboete.
Het betalen van een geldboete ontslaat de overtreder niet van de verplichting tot het alsnog uitvoeren
van het OBO, BBO of BSP.

3.3 WATER
3.3.1

Lozingen in oppervlaktewater en riolering

Ernst: de hoeveelheid/volume van de geloosde stof, aard van de geloosde stof, lozing in
oppervlaktewater of riolering …
We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
– Sluiklozing van 50 liter mazout in een beek in niet-professioneel verband: 1.655 euro.
– Sluiklozing van 25 liter frituurolie in de openbare riolering in niet-professioneel verband: 445 euro.
– Sluiklozing van 150 liter spoelwater van betonmixers met betonresten in een beek in professioneel
verband: 4.600 euro.
Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
inperkende maatregelen, het oppervlaktewater/de riolering (laten) ruimen en/of de kosten hiervan
betalen…
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3.3.2

Lozingsnormen

Ernst: de mate van overschrijding van de norm, het debiet, het type van de geloosde stof volgens artikel
3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II (gevaarlijk, prioritair…), de VLAREM-indelingsklasse...
We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
– Bedrijfsafvalwater met een debiet van 12 m³/h lozen, waarbij de lozingsnorm voor de gevaarlijke stof
barium overschreden werd met een factor 5: 4.375 euro.
– Bedrijfsafvalwater met een debiet van 1 m³/h lozen, waarbij de lozingsnorm voor de niet-gevaarlijke
parameter zwevende stoffen overschreden werd met een factor 5: 2.240 euro.
– Bedrijfsafvalwater met een debiet van 10 m³/h lozen, waarbij de lozingsnorm voor de prioritair
gevaarlijke stof antraceen overschreden werd met een factor 8: 6.335 euro.
Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
de normen halen in de periode na de vaststellingen (bewijzen via het aanreiken van (eigen)
normconforme analyseresultaten van een erkend labo), investeringen gericht op normconformiteit,
zowel administratief als wat betreft infrastructuur zich volledig in regel stellen, de lozing stopzetten...

3.3.3

Grondwater

Ernst: het volume grondwater dat werd opgepompt boven het vergunde volume, onbehoorlijke
technische uitvoering van de grondwaterwinning, de indelingsklasse van de bronbemaling die werd
geëxploiteerd zonder voorafgaande vergunning/meldingsakte, het niet uitvoeren van de nodige
grondwateranalyses…
We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
– Een bronbemaling exploiteren zonder voorafgaande omgevingsvergunning (klasse 3): 1.500 euro.
– Opgepompt grondwater in de openbare riolering lozen zonder voorafgaande toelating van de
beheerder van de rioolwaterzuiveringsinstallatie: 1.500 euro.
Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
investeringen voor normconformiteit of voor het corrigeren van de technische uitvoering van een
grondwaterwinning…
Voordeelontneming:
De kostprijs van een (ontbrekende) standaard grondwateranalyse kunnen we als voordeelontneming
opleggen naast de geldboete.
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De uitgespaarde kost per m³ grondwater doordat het grondwater illegaal opgepompt werd (en dus niet
via andere weg moest worden verkregen), kunnen we als voordeelontneming opleggen naast de
geldboete. Dit bedraagt 1 euro per kubieke meter illegaal opgepompt grondwater tot 31 december 2019
en 2 euro voor illegaal grondwater dat vanaf 1 januari 2020 werd opgepompt.
Deze voordeelontneming staat los van de al dan niet betaalde grondwaterheffingen.

3.3.4

Afvalwater en hemelwater niet-gescheiden afvoeren

Ernst: het aantal aansluitingen dat niet werd afgekoppeld, VLAREM-indelingsklasse (indien van
toepassing)
Hierbij bedraagt het boetebedrag voor een particulier die niet voldoet aan de afkoppelingsplicht 1.000
euro per afkoppeling.
Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheid is een regularisatie door de
afkoppelingswerken alsnog uit te voeren.
Voordeelontneming:
De uitgespaarde kosten door het definitief niet-uitvoeren van afkoppelingswerkzaamheden kunnen we
als voordeelontneming opleggen naast de geldboete.
Het betalen van de geldboete ontslaat de overtreder niet van de verplichting om de afkoppelingswerken
alsnog uit te voeren.

3.4 LUCHT
Ernst: de rookgasdebieten, de mate van overschrijding van de norm, de aard van de stoffen (gevaarlijk
of niet), de impact op de directe omgeving (hinderklachten), VLAREM-indelingsklasse...
We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
– Afgassen lozen met een debiet van 7.500 m³/h, waarbij de emissiegrenswaarde voor CO
overschreden werd met een factor 5: 1.715 euro.
– Afgassen lozen met een debiet van 12.500 m³/h, waarbij de emissiegrenswaarde voor dioxines en
furanen overschreden werd met een factor 5: 5.260 euro.
– Afgassen lozen met een debiet van 10.000 m³/h, waarbij de emissiegrenswaarde voor HCl
overschreden werd met een factor 10: 3.990 euro.
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Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
investeringen in normconformiteit, zowel administratief als wat betreft infrastructuur zich volledig in
regel stellen, normconforme analyseresultaten van een erkend labo aanreiken...
Voordeelontneming:
De kostprijs van niet-uitgevoerde staalnames, analyses en keuringen van de installaties kunnen we als
voordeelontneming opleggen naast de geldboete.

3.5 GELUID
NIET-INGEDEELDE INRICHTING (ELEKTRONISCH VERSTERKTE MUZIEK)
Ernst: de mate van overschrijding van de norm, de impact op de directe omgeving (hinderklachten), het
aantal aanwezigen…
We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
– Het maximaal toegestane geluidsniveau aan ingang en/of mengtafel niet afficheren: 750 euro.
– Ramen en deuren niet gesloten houden: 550 euro.
– Gehoorbescherming niet gratis ter beschikking stellen: 400 tot 1.000 euro in functie van
capaciteit/aantal bezoekers.
Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
investeringen met oog op normconformiteit, zowel administratief als wat betreft infrastructuur zich
volledig in regel stellen, afwezigheid van een winstoogmerk van de activiteit waaruit de overschrijding
voortvloeide…

INGEDEELDE INRICHTING
Ernst: de mate van overschrijding van de norm, de impact op directe omgeving (hinderklachten), de
VLAREM-indelingsklasse…
We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
– De richtwaarde voor het specifiek geluid (geluidsbron is geen elektronisch versterkte muziek) in open
lucht overschrijden met 5 dB(A): 1.800 euro.
– Het maximaal toegelaten geluidsniveau voor elektronisch versterkte muziek (meldingsplichtige
inrichting) overschrijden met 5 dB(A): 1.250 euro.
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Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
investeringen met oog op normconformiteit, zowel administratief als wat betreft infrastructuur zich
volledig in regel stellen, afwezigheid van een winstoogmerk van de activiteit waaruit de overschrijding
voortvloeide…

3.6 EXPLOITEREN ZONDER OMGEVINGSVERGUNNING EN/OF NIETNALEVEN VAN DE MILIEUVOORWAARDEN
Ernst: de hoeveelheid en aard van het zonder vergunning opgeslagen afval, de VLAREM-indelingsklasse
(indien ingedeelde inrichting), aantal en aard van de niet-nageleefde voorwaarden, professioneel
verband...
Voor het ontbreken van een meldingsakte (klasse 3) of omgevingsvergunning (klasse 2 en 1) bij de
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, worden ernstbedragen gehanteerd tot 10.500 euro
per ontbrekende vergunningsrubriek, afhankelijk van de klasse waarin de inrichting of activiteit is
ingedeeld en welke opmerkingen er gelden uit de indelingslijst.
Wanneer meerdere rubrieken worden geëxploiteerd die niet vergund of gemeld werden, wordt het
ernstbedrag verhoogd.
Wanneer de omgevingsvergunning is verleend, maar de voorwaarden niet worden nageleefd, worden
bij niet-naleven van een algemene, sectorale of bijzondere voorwaarde ernstbedragen gehanteerd tot
8.500 euro per voorwaarde. Per bijkomende voorwaarde wordt dat ernstbedrag verhoogd, waarbij de
verhoging afhangt van de vraag of de schending administratief, preventief of effectief van aard is.
We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
– Er worden meer dan twee motorvoertuigen, andere dan personenwagens (vb. vrachtwagen,
heftruck, bobcat), en/of aanhangwagens gestald zonder te beschikken over een voorafgaande
meldingsakte: 1.500 euro.
– Een bovengrondse houder van 7.500 liter voor opslag van LPG en bijhorende verdeelinstallatie
exploiteren zonder te beschikken over een daartoe vereiste voorafgaande omgevingsvergunning:
6.900 euro.
– Er wordt een inrichting voor opslag en sortering van 75 ton textiel(afval) geëxploiteerd zonder
voorafgaande omgevingsvergunning en zonder dat de inrichting ontoegankelijk was gemaakt voor
onbevoegden: 6.000 euro.
– Er wordt een vergunde carwash geëxploiteerd zonder geluidswand en op een feestdag (wat niet
toegestaan was): 3.425 euro.
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– Er wordt een vergunde afvalverwerkende inrichting geëxploiteerd zonder goedgekeurd werkplan en

de opslag van ferro- en non-ferrometalen gebeurt niet op een vloeistofdichte vloer: 6.050 euro.
Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
investeringen met oog op normconformiteit, zowel administratief als wat betreft infrastructuur zich
volledig in regel stellen, regularisatie door het bekomen van een meldingsakte voor de activiteit (klasse
3) een omgevingsvergunning aanvragen en verkrijgen, aanpassingen uitvoeren aan de
inrichting/werking, de activiteit stopzetten…
Voordeelontneming:
De dossier- en administratieve kosten verbonden aan de vergunningsaanvraag voor een klasse 1
omgevingsvergunning kunnen we als voordeelontneming opleggen naast de geldboete.
De uitgespaarde kost voor het aanstellen van een milieucoördinator A of B kunnen we naast de
geldboete opleggen als voordeelontneming.
De kostprijs van uitgespaarde opleidingen voor erkende technici kunnen we als voordeelontneming
opleggen naast de geldboete.

3.7 BESCHERMDE DIER- EN PLANTENSOORTEN, JACHT EN VISVANGST
Ernst: het aantal en het beschermingsniveau van de aangetroffen soorten, in-, uit- en doorvoer van
inheemse soorten, handel en bezit van in- en uitheemse soorten, de verkoopwaarde van de specimens,
ontbrekend of onvolledig register van binnenkomst en vertrek, het aantal en type van verboden
vangtuigen of -middelen en het feit of ze alleen in bezit zijn of ook gebruikt worden, het bezit of gebruik
van gifstoffen, stroperij of fraude, een voorbeeldfunctie uitoefenen zoals beëdigd veldwachter of
jachtrechthouder...

3.7.1

Soortenbescherming en CITES

– Verboden gebruik van vangtuigen: tussen 25 euro en 180 euro per tuig, afhankelijk van het tuig.
– Beschermde soorten vangen en/of doden: vanaf 480 euro en stijgend afhankelijk van het aantal

vangplaatsen en het feit of beschermde soorten tevens werden gedood.
– Bezit van beschermde vogelsoorten zonder pootring: vanaf 120 euro en stijgend afhankelijk van het

aantal, de soort en de beschermingsstatus van de beschermde soort.
– Bezit van beschermde vogelsoorten met gefraudeerde pootring: vanaf 300 euro en stijgend
afhankelijk van het aantal, de soort en de beschermingsstatus van de beschermde soort.
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– Niet-reglementaire bestrijding van soorten door het wederrechtelijk gebruik van trechtervallen en

Larssen-kooien: 250 tot 1.000 euro per val, afhankelijk van het aantal geschonden voorwaarden.
We geven hierbij enkele voorbeelden weer van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:

– Bezit van 100 beschermde soorten (ongeringde vinken), feiten gepleegd in niet-professioneel verband:

3.060 euro.
– Wederrechtelijk bezit van 1 oude molenkooi, wederrechtelijk bezit van beschermde soorten (1

ongeringde sijs en 2 sijzen en 2 putters met gefraudeerde pootringen), feiten gepleegd in nietprofessioneel verband: 445 euro.
– Wederrechtelijk bezit beschermde soorten (20 ongeringde vinken), wederrechtelijk gebruik verboden
tuig (1 treknet), wederrechtelijk bezit 1 treknet en 3 inloopkooien, vangen beschermde soorten, feiten
gepleegd in niet-professioneel verband: 1.256 euro.
– Bezit van 7 specimen van een bijlage A-soort in niet-professioneel verband (dit is echter afhankelijk
van de verkoopwaarde op moment van vaststellingen): 435 euro.

3.7.2

Jacht

Jagen zonder jachtverlof: 1.500 tot 2.000 euro.
Gebruik van verboden munitie en/of vuurwapens: 300 tot 1.500 euro.
Gebruik en/of bezit van verboden tuigen: 100 tot 300 euro per tuig.
Niet-reglementair gebruik kast- en kooivallen: 250 – 1.000 euro per val, afhankelijk van het aantal
geschonden voorwaarden.
– Bezit en/of gebruik van gifstoffen: 500 – 1.100 euro per gifstof.
– Uitzetten van wild: vanaf 1.250 euro en stijgend afhankelijk van concrete vaststellingen.
– Niet-naleven van de jachttijden: 275 – 1.000 euro.
–
–
–
–

We geven hierbij enkele voorbeelden weer van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:

– Jagen op een terrein waartoe het jachtrecht aan iemand anders toebehoort, feiten gepleegd in niet-

professioneel verband: 500 euro.
– Gebruik van een veerklem en niet-reglementair gebruik van een kastval (geen identificatieplaatje,

geen opening en bovenkant is niet ondoorzichtig) feiten gepleegd in niet-professioneel verband: 675
euro.
De geldboetes voor het schenden van de jachtregelgeving worden conform artikel 14 van het
Jachtadministratiebesluit bezorgd aan de arrondissementcommissaris.

3.7.3

Riviervisserij

– Vissen zonder geldig visverlof: tussen 80 euro en 150 euro, afhankelijk van het tijdstip (dag of nacht).
– Vissen op een verboden plaats en/of in gesloten tijd: tussen 125 euro en 400 euro, afhankelijk van het

tijdstip en plaats.
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– Vissen met meer dan 2 hengels tegelijk: vanaf 80 euro en stijgend afhankelijk van het aantal hengels.
– Hengels onbewaakt achterlaten, vissen die moeten worden teruggezet bijhouden, foutief gebruik van

aasvissen: tussen 100 euro en 150 euro.
Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke omstandigheden zijn:
– Verzachtende omstandigheden:
toestemming tot huiszoeking verlenen, verbalisanten informeren met oog op gericht verder
onderzoek naar andere milieumisdrijven of -inbreuken, alsnog een visverlof aanschaffen...
– Verzwarende omstandigheden:
(extra) leed aan dieren toedienen, zeer slechte conditie van beschermde soorten…

3.8 NATUUR EN BOS
Hierna volgen enkele voorbeelden van ernstbedragen van veel voorkomende schendingen van de
natuur- en bosreglementering:

3.8.1

Toegankelijkheidsregels en verboden activiteiten

– Wandelen waar dit niet toegelaten is: 75 euro.
– Een hond niet aan de leiband houden: vanaf 80 euro en stijgend afhankelijk van het aantal honden
–
–
–
–
–
–

en eventueel veroorzaakte natuurschade.
Fietsen/paardrijden waar dit niet toegelaten is: tussen 100 euro en 150 euro, afhankelijk van waar in
het domein wordt gereden.
Gemotoriseerd verkeer in beschermde zones: tussen 75 euro en 400 euro, afhankelijk van waar in het
domein wordt gereden.
Een tent plaatsen waar dit niet is toegelaten: 150 euro.
Paddenstoelen of daslook plukken: vanaf 150 euro en stijgend afhankelijk van het geplukte aantal.
De rust (op welke manier ook) verstoren in bos of natuur: 180 euro.
Dieren laten grazen binnen omheiningen in bos (bosbegrazing): vanaf 300 euro en stijgend afhankelijk
van de begraasde oppervlakte en eventueel veroorzaakte natuurschade.

3.8.2

Het wijzigen van de vegetatie of van kleine landschapselementen, het niet-naleven van
de voorwaarden van een vergunning

Ernst: een verbod of machtigingsplicht/vergunningsplicht, de oppervlakte van de gewijzigde vegetatie of
grootte van het klein landschapselement, de oppervlakte, het aantal gekapte en types bomen (inheems
of uitheems), de ligging en beschermingsniveau van het perceel, het gebruik van meststoffen of
pesticiden…
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We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
– Historisch permanent grasland (HPG) in groengebied scheuren: vanaf 800 euro en stijgend afhankelijk
van de oppervlakte en de biologische waarde van het grasland. Voor het scheuren van 2.000 m²
biologisch waardevol HPG gepleegd door een professioneel (landbouwer) is het ernstbedrag
bijvoorbeeld 3.700 euro.
– Pesticiden (vlakdekkend sproeien) gebruiken in natuurgebied: vanaf 500 euro en stijgend afhankelijk
van de oppervlakte en de biologische waarde van het perceel. Voor een oppervlakte van 500 m²
gesproeid met pesticiden in biologisch zeer waardevolle natuur in professioneel verband is het
ernstbedrag bijvoorbeeld 1.700 euro.
– Een poel, gelegen in een speciale beschermingszone, dempen: vanaf 1.460 euro en stijgend afhankelijk
van de diameter en de biologische waarde van de poel. Voor het dempen van een poel met diameter
tussen 5m en 10m gepleegd in professioneel verband is het ernstbedrag bijvoorbeeld 4.300 euro.
– Een houtkant in agrarisch gebied beschadigen of verwijderen: vanaf 1.260 euro en stijgend afhankelijk
van de lengte en de biologische waarde van de houtkant. Voor het beschadigen van een biologisch
waardevolle houtkant van 300 m gepleegd in professioneel verband is het ernstbedrag bijvoorbeeld
3.250 euro.
Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
regularisatie door het bekomen van een machtiging of vergunning, herstelmaatregelen uitvoeren,
bijvoorbeeld opnieuw inzaaien met grasmengsel of uitgraven van een gedempte poel of gracht,
heraanplanten met struiken en/of bomen... kortom de mate waarin de natuur wordt hersteld of zich in
de toekomst kan herstellen.
De betaling van de geldboete ontslaat u niet van de verplichting om alsnog de herstelmaatregelen uit te
voeren.

3.8.3

De ontbossing, kappen van bomen zonder machtiging of het niet naleven van de
voorwaarden van een (kap)machtiging

Ernst: een verbod of machtigingsplicht/vergunningsplicht, de ontboste oppervlakte, het aantal gekapte
en types bomen (inheems of uitheems), de ligging en het beschermingsniveau van het perceel…
We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
– Bomen verwijderen en aan de grond een andere bestemming geven, bijvoorbeeld tuin of graasweide
(ontbossing): vanaf 325 euro en stijgend afhankelijk van de ontboste oppervlakte, het type bos en de
ligging van het perceel. Voor het verboden ontbossen van 0,5 ha niet-inheems loofbos of naaldbos
gelegen in agrarisch gebied is het ernstbedrag bijvoorbeeld 5.200 euro voor een particulier en 10.400
euro voor een professioneel.
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– Bomen in bosverband kappen zonder machtiging: vanaf 315 euro en stijgend afhankelijk van het

aantal bomen of de gekapte oppervlakte, het type bos en de ligging van het perceel. Voor zonder
machtiging kappen van een oppervlakte van 1.000 m² inheems loofbos gelegen in valleigebied is het
ernstbedrag voor een professioneel bijvoorbeeld 4.100 euro.
– Hoogstambomen kappen zonder vergunning (niet in bosverband): vanaf 315 euro en stijgend
afhankelijk van het aantal, de stamomtrek, de soort- en plantwijzewaarde en de ligging van de
bomen. Voor het kappen van een solitaire zomereik met een omtrek van 300 cm in natuurgebied is
het ernstbedrag voor een particulier bijvoorbeeld 1.210 euro.
Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
regularisatie door het bekomen van een machtiging of vergunning, herstelmaatregelen uitvoeren,
bijvoorbeeld heraanplanten met struiken en/of bomen, herbebossen, verwijderen van dieren of
bosvreemde materialen... kortom de mate waarin het bosareaal wordt hersteld of zich in de toekomst
kan herstellen.
De betaling van de geldboete ontslaat u niet van de verplichting om alsnog de herstelmaatregelen uit te
voeren.

3.9 MEST
Ernst: de bemeste oppervlaktes, de hoeveelheden en type van de mest, een incident of calamiteit, de
VLAREM-indelingsklasse...
We geven hierbij enkele voorbeelden van ernstbedragen die we toepassen bij de boeteberekening:
– Meststoffen opbrengen te dicht bij een waterloop, over een lengte:
• tot 25 meter: 400 euro
• tot 50 meter: 600 euro
• tot 100 meter: 800 euro
• tot 150 meter: 1.000 euro
– Meststoffen lozen op niet-landbouwgrond (artikel 12 MD): vanaf 3.000 euro en verhoogd per kubieke
meter meststoffen.
– De opslagplaatsen van mest voldoen niet aan de voorwaarden: vanaf 1.450 euro per geschonden
voorwaarde.
Omstandigheden: hiervoor verwijzen we naar het algemeen hoofdstuk omstandigheden.
De meest voorkomende specifieke verzachtende omstandigheden zijn:
herstel door het (spoedig) onderwerken van de mest, investeringen met oog op normconformiteit...
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4 VOORDEELONTNEMING
Naast de geldboete kan ook een voordeelontneming opgelegd worden. Dat is een sanctie waarbij de
overtreder verplicht wordt een al dan niet geschat bedrag te betalen ter waarde van het
(bruto)vermogensvoordeel dat uit de milieu-inbreuk of het milieumisdrijf werd verkregen.
Hierbij de bedragen van enkele veel voorkomende schendingen waarbij naast de geldboete een
voordeelontneming wordt opgelegd:
– Onvergund oppompen van grondwater: 1 euro per kubieke meter illegaal opgepompt grondwater en
2 euro per kubieke meter voor illegaal grondwater dat vanaf 1 januari 2020 werd opgepompt.
– Niet-uitvoeren van een grondwateranalyse: 250 euro.
– Niet-indienen van een integraal milieujaarverslag: 250 euro.
– Niet-uitvoeren van een beperkte onderzoek voor een bovengrondse houder voor gevaarlijke stoffen:
200 euro.
– Niet-uitvoeren van een luchtemissiemeting dioxinen en furanen bij houtverbrandingsinstallaties:
3.000 euro.
– Niet-aanschaffen van een klein of groot visverlof: 13 euro of 48 euro.
– De uitgespaarde kosten van het niet-indienen van een omgevingsvergunning klasse 1: minstens 750
euro.
– De wettelijke rente op uitgestelde investeringen.
– De dossierkosten die verbonden zijn aan de kennisgevingsprocedure (de procedure van de
voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming van de betrokken overheden) voor een
internationaal afvaltransport.

5 UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING
De gewestelijke entiteit kan de geldboete volledig of gedeeltelijk opleggen met uitstel. Dit betekent dat
er geheel of gedeeltelijk niet betaald moet worden zolang de proefperiode loopt. Deze proeftermijn
bedraagt standaard 3 jaar. Het geldbedrag dat met uitstel werd opgelegd moet niet betaald worden als
de overtreder gedurende de proeftijd geen nieuw milieumisdrijf of geen nieuwe milieu-inbreuk pleegt,
die leidt tot een veroordeling tot een straf of het opleggen van een bestuurlijke geldboete.
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