TOELICHTING VAN HET MILIEUHANDHAVINGSDECREET
VERSCHILLENDE STAPPEN NA HET VASTSTELLEN VAN EEN MILIEUMISDRIJF
MET SANCTIONERING ONDER HET MILIEUHANDHAVINGSDECREET (MHD)
Stap 1: de inspecteur doet de vaststelling van een milieumisdrijf met verbalisering onder het MHD.
milieumisdrijf

sanctie volgens milieuhandhavingsdecreet

voor rijden buiten toegelaten periode

volgens MHD art 16.6.2

voor opbrengen in strijd met
uitrijbepalingen

volgens MHD art 16.6.2

voor niet emissie‐arme aanwending

volgens MHD art 16.6.2

voor het vervoer, afzet of gebruik
van spuistroom of spuiwater

volgens Art.16.6.3sexies van het MHD

vervoer van meststoffen zonder
volledig en correct document volgens verordening 259/93

volgens MHD art 16.6.3§1

negeren van een transportverbod

volgens MHD art 16.6.3bis

verrichten van sluikhandel in
overtreding met verordening 259/93

volgens MHD art 16.6.3§1

Als het milieumisdrijf valt onder de strafbepalingen van het MHD ontvangt u een pv en zal dat pv de
onderstaande weg afleggen:
–
–

Stap 1a: de inspecteur maakt een proces verbaal op van zijn vaststellingen en stuurt zijn pv op naar het
parket.
Stap 1b: binnen de 14 dagen na de vaststelling van het misdrijf ontvangt u een kopie van het pv.

Stap 2: het parket beslist binnen de 180 dagen of zij het misdrijf al dan niet strafrechtelijk zullen behandelen of
doorsturen naar de gewestelijke entiteit. Het parket heeft de mogelijkheid tot verlenging van zijn
beslissingstermijn met 180 dagen.
– Stap 2a: is er een strafrechtelijke actie? Dan zal uw dossier verder afgehandeld worden op het parket. In

dat geval is er geen bezwaarprocedure mogelijk bij het Handhavingscollege.
– Stap 2b: is er geen strafrechtelijke actie? Dan bezorgt het parket zijn beslissing tot niet‐vervolgen aan de

gewestelijke entiteit (departement Leefmilieu, Natuur en Energie afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade
en Crisisbeheer) en kunnen ook de stappen 3 tot en met 7 doorlopen worden.
Stap 3: de gewestelijke entiteit zal u melding maken van haar intentie tot het opleggen van een alternatieve
bestuurlijke geldboete.
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Artikel 16.4.36. § 1. Na de ontvangst van de beslissing van de procureur des Konings brengt de gewestelijke
entiteit binnen een termijn van dertig dagen de vermoedelijke overtreder op de hoogte van het voornemen om
een alternatieve bestuurlijke geldboete op te leggen, al dan niet vergezeld van een voordeelontneming.
Stap 4: u kunt verweer indienen tegen de intentie tot het opleggen van de alternatieve bestuurlijke geldboete.
Artikel 16.4.36. § 1. De vermoedelijke overtreder wordt uitgenodigd om binnen een termijn van dertig dagen
die volgt op de kennisgeving van dit bericht schriftelijk zijn verweer mee te delen. Tevens wordt hij erop
gewezen dat hij:
1° de documenten waarop het voornemen tot het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete berust,
kan inzien en er kopieën van kan krijgen;
2° mondeling zijn schriftelijke verweer kan toelichten. De vermoedelijke overtreder moet daartoe bij de
gewestelijke entiteit een aanvraag indienen binnen dertig dagen na de ontvangst van de kennisgeving.
Stap 5: de gewestelijke entiteit gaat over tot het opleggen van de boete en legt het boetebedrag vast.
Artikel 16.4.37. Binnen een termijn van honderdtachtig dagen na de kennisgeving, vermeld in artikel 16.4.36, §
1, beslist de gewestelijke entiteit over het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete, al dan niet
vergezeld van een voordeelontneming. De gewestelijke entiteit geeft aan de vermoedelijke overtreder kennis
van haar beslissing binnen een termijn van tien dagen. Deze termijn gaat in op de dag waarop de gewestelijke
entiteit haar beslissing heeft genomen.
Een alternatieve bestuurlijke geldboete kan uitsluitend worden opgelegd voor de milieumisdrijven, vermeld in
de artikelen 16.6.2, 16.6.3 en 16.6.4,(zie bovenstaande tabel) en bedraagt maximaal 250.000 euro.
Stap 6: u kunt bezwaar indienen tegen de opgelegde geldboete bij het Handhavingscollege binnen de 30
dagen na de kennisgeving van de gewestelijke entiteit.
Artikel 16.4.39. Tegen de beslissing waarbij de gewestelijke entiteit een alternatieve bestuurlijke geldboete
oplegt, kan de overtreder schriftelijk beroep indienen bij het Milieuhandhavingscollege. Het beroep schorst de
bestreden beslissing niet.
Artikel 16.4.47. De beroepen worden ingesteld door middel van een verzoekschrift. Het verzoekschrift wordt
gedagtekend en, op straffe van onontvankelijkheid, ondertekend door de beroepsindiener of zijn raadsman.
Het verzoekschrift vermeldt op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam en de woonplaats van de beroepsindiener. Als woonplaatskeuze wordt gedaan bij de raadsman van
de beroepsindiener, wordt dat in het verzoekschrift aangegeven;
2° de beslissing van de gewestelijke entiteit die het voorwerp is van het beroep;
3° een omschrijving van de ingeroepen bezwaren; 4° een inventaris van de overtuigingsstukken.
De beroepsindiener of zijn raadsman bezorgt het verzoekschrift per aangetekende brief of door afgifte tegen
ontvangstbewijs aan de griffie van het Milieuhandhavingscollege.
Stap 7: behandeling van uw bezwaar bij het milieuhandhavingscollege
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