


OVERZICHT VAN DE BIJZONDERE 
INSPECTIEDIENSTEN EN HUN 

BEVOEGDHEDEN

HET VLAAMSE NIVEAU
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELSE GEMEENSCHAPPELIJKE 
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Evy Van Goethem
Franky Goossens

Walter peeters

Cahier 5 Comite P.fm  Page 1  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



Cahier 5 Comite P.fm  Page 2  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



OVERZICHT VAN DE BIJZONDERE 
INSPECTIEDIENSTEN EN HUN 

BEVOEGDHEDEN

HET VLAAMSE NIVEAU
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELSE GEMEENSCHAPPELIJKE 
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Evy Van Goethem
Franky Goossens

Walter peeters

Cahiers Vast Comité P

Cahier 5 Comite P.fm  Page 3  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



4

© 2007, Uitgeverij Politeia nv
Ravensteingalerij 28
1000 Brussel
Tel: 02/289.26.10
Fax: 02/289.26.19
E-mail: info@politeia.be
www.politeia.be

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,
fotokopie, microfilm, elektronisch of welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van de uitgever.

De auteurs en de uitgeverij streven naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor
ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Wettelijk depot: D / 200 / 8132 / 191

Cahier 5 Comite P.fm  Page 4  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden 5

INHOUDSTAFEL

DANKWOORD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1. HET VLAAMSE NIVEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.1 Vlaamse Milieumaatschappij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.2 Vlaamse Landmaatschappij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.3 Vlaams Energieagentschap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1.4 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.5 Agentschap voor Natuur en Bos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1.6 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
Afdeling Milieu-inspectie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.7 NV De Scheepvaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

1.8 Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

1.9 Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

1.10 Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Algemeen Beleid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

1.11 Agentschap Infrastructuur 
Vlaamse Wegeninspectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

1.12 Waterwegen en Zeekanaal nv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

1.13 Agentschap voor Landbouw en Visserij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Cahier 5 Comite P.fm  Page 5  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



6 Inhoudstafel

1.14 Dienst Zeevisserij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

1.15 Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

1.16 Agentschap Economie 
Entiteit Inspectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

1.17 Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  . . . . . . . . . . . . . . 91

1.18  Agentschap Kunsten en Erfgoed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

1.19  Inspectie Werk en Sociale Economie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

1.20  Agentschap Vlaamse Belastingdienst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

1.21 Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

2. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

2.1 Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

2.2 Directie Monumenten en Landschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

2.3 Directie Stedenbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

2.4 Leefmilieu Brussel – Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)  . . . . . . . . . 131

2.5 Agentschap Net Brussel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

2.6 Haven van Brussel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

2.7 Directie Programma-management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

2.8 Directie Taxi’s en bijzondere Vormen van geregeld Vervoer . . . . . . . . . . . . . 151

2.9 Directie Economische Inspectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

2.10 Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

2.11 Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) . . . . . . . 167

2.12 Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie . 173

Cahier 5 Comite P.fm  Page 6  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden 7

3. BRUSSELSE GEMEENSCHAPPELIJKE 
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

3.1 Administratie
Dienst Gezondheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

3.2 Administratie
Dienst Hulp aan personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

INVENTARIS VAN DE GEKENDE INSPECTIEDIENSTEN. . . . . . . . 193

OP FEDERAAL NIVEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

VLAANDEREN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

RÉGION WALLONNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE (COCOF) . . . . . . . . . . . . . 200

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE . . . . . . . . . . . . . . 200

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Cahier 5 Comite P.fm  Page 7  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



Cahier 5 Comite P.fm  Page 8  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden 9
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INLEIDING

Naast de reguliere politie zijn er in België, ter handhaving van de rechtsorde, onder meer
ook bijzondere inspectiediensten (BID’s) actief. BID’s kunnen omschreven worden als
diensten die verbonden zijn aan diverse departementen en die toezicht uitoefenen op de
naleving van de bijzondere strafwetten met betrekking tot domeinen als leefmilieu, volks-
gezondheid, landbouw, economische aangelegenheden, arbeid en tewerkstelling1.

Recent wetenschappelijk onderzoek, gevoerd door onder meer de Universiteit Gent,
toonde reeds aan dat er in België een heel ruime waaier van dergelijke BID’s bestaat. Te-
vens kwam uit de betrokken studies naar voor dat de wereld van de BID’s – overigens
constant in evolutie – bijzonder divers is: de bijzondere wetten die hen regelen, geven na-
melijk blijk van, over het geheel van de BID’s gezien, zeer uiteenlopende organisaties,
taakomschrijvingen en bevoegdheden.

Wat dit laatste aspect betreft, werd vastgesteld dat een groot aantal BID’s bevoegdheden
mag ontplooien waarover ook reguliere politiebeambten beschikken én waarvan de aan-
wending leidt tot inmenging in de individuele rechten en vrijheden van de burger. Vooral
dit gegeven wekte – gelet op zijn taakstelling bepaald in artikel 1, 2de lid van de wet van
18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse – de belangstelling van het Vast Comité P.
Daar het Vast Comité P, op basis van artikel 3 van voormelde wet, belast is met de con-
trole inzake de BID’s, rapporteerde het, zoals dit betaamt, over de voormelde vaststelling
aan zijn parlementaire begeleidingscommissie aan de hand van een algemeen overzicht
van de in België bestaande BID’s.

Op grond van deze informatie besloot de voormelde commissie het Vast Comité P te ge-
lasten de inventaris van de BID’s te verfijnen, meer bepaald door deze te actualiseren en
door de verschillende BID’s in kaart te brengen naar onder meer wettelijke grondslag, op-
drachten, bevoegdheden en verplichtingen.

1 DE BAETS, Ph., DE KEULENAER, S. en PONSAERS, P., “Voorwoord” in DE BAETS, Ph.,
DE KEULENAER, S. en PONSAERS, P. (ed.), Het Belgisch Inspectiewezen. Een niet ingeloste
belofte, Antwerpen, Maklu, 2003, p. 11.
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12 Inleiding

In het kader van deze opdracht gingen verschillende medewerkers van het Vast Comité P
na welke BID’s er anno 2007 in België bestaan, werd per BID de relevante wetgeving ver-
zameld en werd die wetgeving, alsmede informatie beschikbaar op de website van de be-
trokken diensten, volgens een vast schema geanalyseerd aan de hand van een aantal
punten die alle in verband gebracht kunnen worden met het functioneren van de BID’s
en met de mogelijkheid dat deze diensten ingrijpen in de rechten en vrijheden van de bur-
ger. Globaal kan gesteld worden dat hierbij ingezoomd werd op de structuur en de wer-
king van de BID’s, hun opdrachten en – gelet op de insteek van het Vast Comité P –
vooral hun bevoegdheden (controlerend, regulerend, gerechtelijk dan wel administratief
afhandelend) en op het toezicht op hun activiteiten.

Een en ander resulteerde in een overzicht, op de hiervoor geschetste manier, van niet
minder dan – per 1 mei 2007 – 104 BID’s op federaal, gemeenschaps- dan wel gewestni-
veau, waarvan men een overzicht vindt achterin dit boek. Het moge duidelijk zijn dat, ge-
let op het steeds groeiend aantal bijzondere strafwetten en gelet op de hiermee veelal
samenhangende wijzigingen in de wereld van de BID’s, het hier een momentopname be-
treft.

In dit nummer uit de reeks Cahiers Vast Comité P wordt de analyse gepubliceerd van de
Vlaamse BID’s, de BID’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de BID’s kaderend
in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te Brussel: de analyse geeft een
stand van zaken weer van de wetgeving per 1 mei 2007. Het elfde en twaalfde nummer
uit de voormelde reeks bevatten de doorsnedes van de federale BID’s, respectievelijk in
het Nederlands en in het Frans. Nummer veertien behandelt ten slotte de BID’s die op-
hangen aan de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel en de BID’s uit de Franse Ge-
meenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap; de betrokken informatie
wordt aangevuld met de Franstalige versie van de analyse van de BID’s van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en van de BID’s, te situeren tegen de achtergrond van de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie te Brussel.

Elk cahier is bovendien vergezeld van een cd-rom, die de digitale versie van het betrokken
boek bevat en die als surplus enerzijds de tekst van de relevante wetsbepalingen en ander-
zijds – waar voorhanden – de legitimatiekaart, gebruikt door de betrokken BID, weer-
geeft. Aan te stippen valt dat de cd-rom bij het elfde en twaalfde nummer zowel de
Nederlandstalige als de Franstalige versie van de analyses van de federale BID’s bevat.

Volledig in de geest van de hogervermelde opdrachtsbepaling door de parlementaire be-
geleidingscommissie van het Vast Comité P zijn de fiches van de respectieve BID’s puur
beschrijvend opgevat. Gelet op de insteek van de potentiële inmenging door de BID’s in
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de individuele rechten en vrijheden van de burger werd in essentie gefocust op de inspec-
teurs als dusdanig, eerder dan op de dienst waarvan zij deel uitmaken. Dit betekent bij-
voorbeeld dat, wanneer in de context van een bepaalde bijzondere strafwet voorzien is in
een systeem van administratieve boetes, maar aan de inspecteurs niet de macht werd toe-
vertrouwd om deze op te leggen, deze bevoegdheid in beginsel niet aangeduid zal zijn.

Naar de lezing van de fiches toe dienen nog drie zaken vermeld te worden.

Vooreerst is het zo dat het aankruisen van de rubrieken op de fiches in eerste orde ge-
beurde op basis van een letterlijke lezing van de respectieve wetten. Dit brengt bijvoor-
beeld met zich mee dat, wanneer de wet spreekt van een doorzoeking, de rubriek
‘doorzoekingen verrichten’ aangekruist werd, zonder dat onder meer via rechtspraak- en
literatuurstudie nagegaan werd of een en ander niet eerder of ook als een bevoegdheid tot
huiszoeking gekwalificeerd zou moeten worden. De fiche, zoals opgesteld op basis van
de wetgeving, werd nadien telkens voorgelegd aan de betrokken BID die de inhoud ervan
kon fiatteren dan wel aanpassen aan de hand van zijn ervaringen. In die zin zijn de voor-
liggende analyses, naast door de wet, ook door de praktijk geschraagd.

De aandachtige lezer zal merken dat er bij bepaalde BID’s rubrieken aangekruist zijn, zon-
der dat evenwel in een noot verwezen wordt naar een wettelijke basis. Dit resulteert uit
de voormelde manier van werken: het betekent dat in de geschetste hypothese voor het-
geen aangekruist werd, er geen wettelijke basis voorligt, maar dat hetgeen waarvoor de
aangekruiste rubriek staat in de praktijk toch voorkomt. Voor alle duidelijkheid dient nog
aangehaald te worden dat in het kader van deze analyse onder de noemer ‘Regulerende
bevoegdheid’ verstaan wordt de bevoegdheden die verder reiken dan het louter controle-
rende en waardoor de betrokken BID zelf in staat gesteld wordt om tussen te komen door
een bepaalde maatregel op te leggen.

Ten tweede is het van belang op te merken dat onder de rubriek ‘Toezichthoudend or-
gaan’ enkel informatie vermeld wordt die specifiek is voor de betrokken BID. Zo zal bij-
voorbeeld niet telkens aangegeven worden dat het Vast Comité P of de rechterlijke macht
bevoegd is om een of andere vorm van toezicht uit te oefenen; dit geldt namelijk voor
elke BID.

Ten slotte dient aangegeven te worden dat, wanneer bij de rubriek ‘Organigram’ er hetzij
niets vermeld staat, hetzij wel enige informatie vermeld wordt, zonder afdruk van een or-
ganigram, dit betekent dat er geen organigram teruggevonden kon worden noch overge-
maakt werd door de betrokken BID. Vermoed kan worden dat er in deze gevallen geen
officieel organigram voorhanden is.
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We hopen dat dit cahier, alsmede de andere vermelde cahiers, zullen bijdragen tot een
groter inzicht in het bonte landschap dat de wereld van de BID’s is en derhalve tot meer
transparantie terzake. Dat dit laatste gewenst is, moge duidelijk blijken uit het colloquium
dat het Vast Comité P, samen met uitgeverij Politeia, op 19 december 2006 onder de titel
‘De bijzondere inspectiediensten’ organiseerde2. Mogelijk kan het vierluik aan cahiers ook
het debat aanzwengelen over de oplossingen ter verhoging van die breed gesteunde vraag
om meer transparantie. Hierbij komt het ons alvast voor dat één van de mogelijke reme-
dies hiervoor de creatie van een kaderwet inzake de BID’s is3. Bij deze spreken we dan
ook de hoop uit dat alle betrokken actoren bereid zijn terzake hun verantwoordelijkheid
op te nemen. Het Vast Comité P wil hiertoe alvast een bijdrage leveren.

Brussel, 1 augustus 2007

Namens het Vast Comité P
Walter Peeters
Lid Vast Comité P

2 Zie het verslagboek terzake: PEETERS, W., BOURDOUX, Giles L. en PONSAERS, P. (Eds.), De
bijzondere inspectiediensten, Brussel, Politeia, 2006, 230 p. Zie voor een rapportering over de op voor-
melde studiedag gevoerde discussie met de talrijke aanwezigen: PEETERS, W., GOOSSENS, F. en
BRÜLS, A., “De wereld van de bijzondere inspectiediensten: heel gevarieerd, te weinig transpa-
rant”, Politiejournaal en Politieofficier, 2007, nr. 6, p. 10-15.

3 Zie in dit verband: BOURDOUX, Giles L. en GOOSSENS, F., “Het Comité P en de BID’s: reflec-
ties over de noodzaak dan wel wenselijkheid van scherpstelling van de controlebevoegdheid, onder
andere in functie van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid” in PEETERS, W.,
BOURDOUX, Giles L. en PONSAERS, P. (Eds.), De bijzondere inspectiediensten, Brussel, Politeia,
2006, p. 189-190; PEETERS, W. en GOOSSENS, F., “De bijzondere inspectiediensten: meer trans-
parantie gevraagd”, De orde van de dag, 2007, p. 7-14; PEETERS, W. en GOOSSENS, F., “Op weg
naar een kaderwet voor de bijzondere inspectiediensten”, Vigiles, 2007, p. 29-34.
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1.1 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

I. Algemene omschrijving De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is een in-
tern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid. Ze heeft als missie bij te dragen tot de
realisatie van de doelstellingen van het milieubeleid
door het voorkomen, beperken en ongedaan maken
van schadelijke effecten voor watersystemen, ver-
ontreiniging van de atmosfeer, enz., en tot de reali-
satie van de doelstellingen van het integraal
waterbeleid.

De VMM meet en controleert de kwaliteit en de
kwantiteit van water, formuleert haar bevindingen
in wetenschappelijke rapporten en doet aanbevelin-
gen. Ze int een heffing op watervervuiling en op
grondwaterwinning, adviseert milieuvergunningen
en zorgt voor de planning van en het toezicht op de
waterzuiveringsinfrastructuur.

De VMM bewaakt ook de luchtkwaliteit, inventari-
seert wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. De
VMM stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen
(MIRA) op dat alle aspecten van de milieuproble-
matiek behandelt4.

II. Coördinaten Vlaamse Milieumaatschappij
Alfons Van de Maelestraat 96
9320 Erembodegem
Tel.: 053/72.64.45
Fax: 053/71.10.78
E-mail: info@vmm.be
Website: www.vmm.be

III. Personeelsbezetting De VMM telt 1.040 personeelsleden.

4 Informatiebron: www.vmm.be.
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18 Het vlaamse niveau

IV. Wettelijke grondslag – Decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid;

– Decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling
ervan met een titel Agentschappen en tot wijzi-
ging van diverse andere wetten en decreten;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart
2006 tot operationalisering van het beleids-
domein Leefmilieu, Natuur en Energie;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart
2006 houdende de werking van het intern ver-
zelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijk-
heid Vlaamse Milieumaatschappij;

– Decreet van 18 juli 2003 betreffende het inte-
graal waterbeleid;

– Decreet van 24 januari 1984 houdende maatre-
gelen inzake het grondwaterbeheer;

– Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in het decreet van
24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het
grondwaterbeheer en in de wet van 26 maart 1971
op de bescherming van de oppervlaktewateren te-
gen verontreiniging.

De VMM houdt toezicht op de onbevaarbare water-
lopen van eerste categorie en op de infrastructuur
voor de waterhuishouding op basis van volgende re-
gelgeving:
– Wet van 7 mei 1877 op de politie van de niet be-

vaarbare en niet vlotbare waterlopen;
– Wet van 3 juni 1957 betreffende de polders en

wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen;
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– Wet van 28 december 1967 betreffende de on-
bevaarbare waterlopen;

– Koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houden-
de het algemeen politiereglement van de onbe-
vaarbare waterlopen;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei
2004 houdende de definitieve regularisatie en
toekenning van een subsidie aan bepaalde initia-
tieven binnen polders, wateringen, milieu- en
natuurverenigingen die personeelsleden tewerk-
stellen in een gewezen DAC-statuut.

De VMM houdt toezicht op de drinkwatermaat-
schappijen op basis van volgende regelgeving:
– Decreet van 24 mei 2002 betreffende water be-

stemd voor menselijke aanwending.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten
Huiszoeking

Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken

� Verklaringen of getuigenissen opnemen
� Fouillering

Opstellen van proces-verbaal
 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-

gendeel
Gebruik van dwangmiddelen

� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
� Op klacht van derden
� In opdracht van…
� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere
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4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid: De controleambtenaren kunnen het gebruik
verbieden van inrichtingen en toestellen die we-
gens hun bouw of gebrekkige werking niet kun-
nen functioneren. Zij kunnen de inrichtingen en
toestellen verzegelen en alle maatregelen ne-
men, die in de gegeven omstandigheden nood-
zakelijk zijn voor de bescherming van het
grondwater.

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
Administratieve geldboete

� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: De controleambtenaren kunnen monsters ne-
men of doen nemen van stoffen, die het grond-
water kunnen verontreinigen of waarvan
vermoed wordt dat ze het verontreinigd hebben.
De controleambtenaren zijn belast met de ves-
tiging, de inning en de invordering van de hef-
fing op de winning van grondwater en met de
controle op de naleving van de verplichtingen
inzake heffingen.
De controleambtenaren zijn belast met de ves-
tiging, de inning en de invordering van de hef-
fing op de waterverontreiniging en met de
controle op de naleving van de verplichtingen
inzake de heffing.
De toezichthoudende ambtenaren hebben het
recht om overtredingen op te sporen en vast te
stellen, proces-verbaal op te stellen en ambts-
halve op te treden bij het niet uitvoeren van de
werken zoals voorgeschreven.
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De dijk- en sluiswachters kunnen proces-ver-
baal opstellen.
De door de Koning aangewezen ambtenaren
oefenen toezicht uit op de werken door de pol-
der5 uitgevoerd.
De door de minister van Landbouw en de mi-
nister van Openbare Werken aangewezen amb-
tenaren hebben het recht overtredingen op te
sporen en vast te stellen.
De toezichthoudende ambtenaren kunnen
ambtshalve optreden wanneer werken niet uit-
gevoerd werden binnen de gestelde termijn of
gestelde voorwaarden en kunnen proces-ver-
baal opstellen bij keuring van werken.
De VMM oefent ter plaatse of op stukken toe-
zicht uit met betrekking tot de naleving van de
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Re-
gering van 14 mei 2004 houdende de definitieve
regularisatie en toekenning van een subsidie aan
bepaalde initiatieven binnen polders, waterin-
gen, milieu- en natuurverenigingen die perso-
neelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-
statuut.

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia De VMM kan alle activiteiten verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het
vervullen van haar missie of taken.

5 Zie artikel 1 van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders: “Polders zijn openbare besturen, ingesteld
met het oog op de instandhouding, drooglegging en bevloeiing van de ingedijkte gronden die op de zee en de aan het
getij onderhevige waterlopen zijn veroverd”.
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De VMM kan de onroerende goederen verwer-
ven die nuttig zijn voor de uitvoering van haar
missie en taken. Ze kan die goederen tevens ver-
vreemden als ze niet langer nuttig zijn. De
Vlaamse regering kan de VMM machtigen tot
onteigening in de gevallen waarin ze oordeelt
dat het verkrijgen van de goederen in kwestie
noodzakelijk is voor het algemeen belang.
De VMM kan wetenschappelijk onderzoek la-
ten uitvoeren voor zover dat nuttig is voor de
uitvoering van haar taken.
Ze kan, voor zover dat wenselijk is, laboratoria
oprichten om analyses of metingen van lucht,
water of hinder uit te voeren, maar kan deze ook
laten uitvoeren in door de Vlaamse regering er-
kende of volgens de geldende internationale
normen geaccrediteerde laboratoria.

X. Organigram
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1.2 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ

I. Algemene omschrijving De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is een pu-
bliekrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap
met rechtspersoonlijkheid.

Het agentschap heeft als missie bij te dragen tot de
realisatie van de doelstellingen van:
– Het milieubeleid;
– De ruilverkaveling;
– De landinrichting;
– Het decreet natuurbehoud;
– Het Mestdecreet van 22 december 2006;
– Het geïntegreerd plattelandsbeleid;
– Het grondbeleid van het eigen beleidsdomein;
– Het decreet Vlaamse Grondenbank.

II. Coördinaten Vlaamse Landmaatschappij
Gulden-Vlieslaan 72
1060 Brussel
Tel.: 02/543.72 00
Fax: 02/543.73.99
E-mail: info@vlm.be
Website: www.vlm.be

III. Personeelsbezetting De VLM beschikt over 660 medewerkers.

IV. Wettelijke grondslag – Decreet van 21 december 1988 houdende op-
richting van de Vlaamse Landmaatschappij;

– Decreet van 7 mei 2004 houdende wijziging van
het decreet van 21 december 1988 houdende op-
richting van de Vlaamse Landmaatschappij;

– Decreet van 21 april 2006 houdende wijziging
van het decreet van 7 mei 2004 houdende de op-
richting van het publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigde agentschap ‘Agentschap
voor Geografische Informatie Vlaanderen’ en
houdende wijziging van diverse decreten;
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– Decreet van 22 december 2006 houdende de
bescherming van water tegen de verontreiniging
door nitraten uit agrarische bronnen (Mest-
decreet).

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in het Mestdecreet
van 22 december 2006.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten
Huiszoeking

Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-
gendeel

� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?

Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden

� In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden

� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid: De bevoegde ambtenaren kunnen de vermoe-
delijke overtreder en eventuele andere betrok-
kenen aanmanen om de nodige maatregelen te
nemen om de overtreding te beëindigen, de ge-
volgen ervan gedeeltelijk of geheel ongedaan te
maken of herhalingen ervan te voorkomen.
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6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning

Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: De controleambtenaren kunnen voertuigen te-
genhouden.
In de uitoefening van hun opdracht kunnen de
controleambtenaren de bijstand van de openba-
re macht vorderen.

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan – Vlaams minister van Openbare Werken, Ener-
gie, Leefmilieu en Natuur.

– Het Agentschap is tevens onderworpen aan het
algemeen administratief toezicht van de Vlaam-
se Regering dat wordt uitgeoefend door bemid-
deling van een gewestcommissaris.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia Het agentschap kan alle activiteiten verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot
het vervullen van zijn missie of taken.
Het agentschap kan, al dan niet namens het
Vlaamse Gewest of namens andere agentschap-
pen, de onroerende goederen verwerven die
nuttig zijn voor de uitvoering van zijn missie en
taken. Het kan ze tevens vervreemden als dit
niet langer het geval is. De Vlaamse regering kan
het agentschap machtigen tot onteigening in de
gevallen waarin ze oordeelt dat het verkrijgen
van de goederen in kwestie noodzakelijk is in
het algemeen belang.
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Het agentschap kan zijn eigendommen uit de
hand verpachten voor zover dat nuttig is voor
de uitvoering van zijn missie en taken.
Het agentschap kan wetenschappelijk onder-
zoek laten uitvoeren voor zover dat nuttig is
voor de uitvoering van zijn taken.
Het agentschap kan laboratoria oprichten om
analyses of metingen te verrichten inzake bo-
dem of mest, maar het kan deze ook laten ver-
richten in door de Vlaamse regering erkende of
volgens de geldende internationale normen ge-
accrediteerde laboratoria.
Het agentschap kan de voorkooprechten uitoe-
fenen die door de regelgeving terzake aan het
agentschap zijn opgedragen.
Het agentschap voert de verplichte aankoop uit
van bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen die door de regelgeving terzake aan
het agentschap zijn opgedragen.

X. Organigram
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1.3 VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP

I. Algemene omschrijving Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een intern
verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoon-
lijkheid.

Het agentschap heeft als missie het uitvoeren van
een op duurzaamheid gericht energiebeleid door het
inzetten van de beleidsinstrumenten op een kosten-
efficiënte en kwaliteitsvolle manier en vervult vol-
gende taken:
– Het bevorderen van de milieuvriendelijke ener-

gieproductie en het beheer van de daartoe be-
stemde middelen en fondsen;

– Het bevorderen van het rationele energiege-
bruik en het beheer van de daartoe bestemde
middelen en fondsen;

– De toepassing van de regelgeving in verband
met het beheer en de uitbouw van de distribu-
tienetten van elektriciteit, gas en warmte;

– Het voeren van eigen sensibiliserings- en com-
municatieacties inzake milieuvriendelijke ener-
gieproductie en rationeel energiegebruik en het
coördineren van sensibiliserings- en communi-
catieacties inzake milieuvriendelijke energiepro-
ductie die aan derden worden uitbesteed;

– Het uitvoeren, of laten uitvoeren, van analyses
ter ondersteuning van de beleidsuitvoering inza-
ke het duurzaam energiebeleid;

– Het verwerken van de uit de beleidsuitvoering
verworven informatie met het oog op het toele-
veren aan het departement van beleidsgerichte
input;

– Het bijdragen tot de uitvoering van het Vlaams
klimaatbeleidsplan;

– Alle andere beleidsuitvoerende taken betreffen-
de het energiebeleid die bij decreet of door de
Vlaamse regering aan het agentschap worden
toevertrouwd.
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II. Coördinaten Vlaams Energieagentschap
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 17
1000 Brussel
Tel.: 02/553.46.00
Fax: 02/553.46.01
E-mail: energie@vlaanderen.be
Website: www.energiesparen.be

III. Personeelsbezetting Het VEA telt 39 personeelsleden6.

IV. Wettelijke grondslag – Besluit van de Vlaamse Regering van 16 april
2004 tot oprichting van het intern verzelfstan-
digd agentschap, het Vlaams Energieagentschap;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni
2005 met betrekking tot de organisatie van de
Vlaamse administratie;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart
2006 tot operationalisering van het beleidsdom-
ein Leefmilieu, Natuur en Energie;

– Besluit van 11 maart 2005 van de Vlaamse Re-
gering tot vaststelling van de eisen op het vlak
van de energieprestaties en het binnenklimaat
van gebouwen;

– Ministerieel besluit van 5 mei 2006 tot aanwij-
zing van de bevoegde ambtenaren in uitvoering
van het besluit van de Vlaamse Regering van
11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op
het vlak van de energieprestaties en het bin-
nenklimaat van gebouwen;

– Decreet van 22 december 2006 houdende eisen
en handhavingsmaatregelen op het vlak van de
energieprestaties en het binnenklimaat van ge-
bouwen en tot invoering van een energiepresta-
tiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 van
het REG-decreet.

6 Informatiebron: www.energiesparen.be.

Cahier 5 Comite P.fm  Page 28  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden 29

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in het decreet van
22 december 2006 houdende eisen en handhavings-
maatregelen op het vlak van de energieprestaties en
het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering
van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging
van artikel 22 van het REG-decreet

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking

� Inbeslagneming
� Inlichtingen inwinnen

Inzage van stukken
� Verklaringen of getuigenissen opnemen
� Fouillering

Opstellen van proces-verbaal (verslag van vast-
stelling)

 Zo ja, bewijswaarde? Ten titel van inlichting
� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?

Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
� Op klacht van derden
� In opdracht van…
� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5. � Regulerende bevoegdheid:

6. Administratiefrechtelijke afhandeling:
Administratieve geldboete

� Onmiddellijke inning
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� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag �

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur en de entiteit Interne Audit
van de Vlaamse Gemeenschap.

VIII. Legitimatiekaart  (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

X. Organigram
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1.4 OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ

I. Algemene omschrijving De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
(OVAM) is een intern verzelfstandigd agentschap
met rechtspersoonlijkheid. Ze heeft als missie bij te
dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het
milieu-, afvalstoffen- en bodemsaneringsbeleid.

De taken van de OVAM met betrekking tot het
duurzaam beheer van stofstromen en afvalstoffen
zijn:
– Het ontwikkelen van instrumenten en het uit-

werken van maatregelen voor de bevordering
van het zuinige gebruik van grondstoffen, onder
meer door zo veel mogelijk de kringlopen van
stofstromen te sluiten;

– Het bevorderen van de kwaliteit van producten
en productieprocessen met aandacht voor kwa-
litatieve en kwantitatieve preventie, voor wat
het gebruik van grondstoffen, het verspreiden
van milieugevaarlijke stoffen en het voorkomen
van afval betreft;

– Het ontwikkelen van instrumenten en het uit-
werken van maatregelen voor de bevordering
van een duurzaam consumptiegedrag, voor wat
het gebruik van grondstoffen, het verspreiden
van milieugevaarlijke stoffen en het voorkomen
van afval betreft;

– Het ontwikkelen van instrumenten en het uit-
werken van maatregelen voor een veilig beheer
van milieugevaarlijke stoffen en voor het voor-
komen en, zo nodig, beperken van lekken van
milieugevaarlijke stoffen uit stoffenkringlopen;

– Ter aanvulling van de vorige taken, de sturing
en coördinatie van de inzameling en de veilige
verwijdering van afvalstoffen, alsmede de
ambtshalve verwijdering ervan;
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– Het ontwikkelen van instrumenten en het uit-
werken van maatregelen om de correcte wer-
king van de afvalstoffenmarkt te garanderen.

De taken van de OVAM met betrekking tot de bo-
demsanering zijn:
– Het ontwikkelen van instrumenten en het uit-

werken van maatregelen om nieuwe bodemver-
ontreiniging te voorkomen;

– Het ontwikkelen van instrumenten en het uit-
werken van maatregelen om individuele en col-
lectieve saneringen te stimuleren;

– Het saneren van de historische en nieuwe bo-
demverontreiniging, met inbegrip van de zorg
om verlaten terreinen waar mogelijk opnieuw
een nuttige functie te geven;

– Het ontwikkelen van instrumenten en het
uitwerken van maatregelen om de correcte
werking van de bodemsaneringsmarkt te garan-
deren.

II. Coördinaten Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel.: 015/28.42.84
Fax: 015/20.32.75
E-mail: info@ovam.be
Website: www.ovam.be

III. Personeelsbezetting 346 VTE’s (387 personeelsleden).

IV. Wettelijke grondslag – Decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid;

– Decreet van 7 mei 2004 tot wijziging van het
decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling
ervan met een titel Agentschappen en tot wijzi-
ging van diverse andere wetten en decreten;
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– Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart
2006 tot operationalisering van het beleidsdom-
ein Leefmilieu, Natuur en Energie;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart
2006 houdende de werking van het intern
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoon-
lijkheid Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaat-
schappij;

– Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorko-
ming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstof-
fendecreet);

– Decreet van 22 februari 1995 betreffende de
bodemsanering (Bodemsaneringsdecreet).

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De OVAM houdt toezicht op de bepalingen van het
Afvalstoffendecreet en het Bodemsaneringsdecreet
volgens de bevoegdheden die erin worden bepaald.

Het toezicht heeft meer in het bijzonder betrekking
op7:
– De in- en uitvoer van afvalstoffen naar of vanuit

Vlaamse bedrijven;
– De ophaling en de overbrenging van afvalstoffen;
– De meldingsplicht van bedrijfsafvalstoffen;
– De verplichting tot het bijhouden van afvalstof-

fenregisters door de bedrijven;
– Het afvalstoffenbeheer door de bedrijven;
– De milieuheffingen;
– De aanwending van afvalstoffen als secundaire

grondstoffen;
– Het achterlaten of illegaal verwijderen van af-

valstoffen;

7 In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid werden de bevoegdheden van de OVAM in dit verband
deels overgeheveld naar de Afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu, Natuur en
Energie. De bevoegdheidsverdeling werd vastgelegd in een protocol.
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– De aanvaardingsplicht;
– De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

door de gemeenten;
– De bepalingen van het bodemsaneringsdecreet.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten: voertuigen op-
houden en hun lading controleren en be-
monsteren.

� Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-
gendeel

� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
� Op klacht van derden
� In opdracht van…
� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid: Indien de persoon die verplicht is over te gaan
tot bodemsanering of tot andere maatregelen
niet of in onvoldoende mate optreedt, wordt hij
door OVAM aangemaand zijn verplichtingen
na te leven binnen een bepaalde termijn. Geeft
hij aan de aanmaning geen gevolg, dan kan
OVAM ambtshalve in zijn plaats optreden.
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OVAM kan ambtshalve overgaan tot bodemsa-
nering indien de eigenaar of gebruiker van de
gronden waar de verontreiniging tot stand
kwam, niet gehouden is tot bodemsanering over
te gaan.
Indien bodemverontreiniging een onmiddellijk
gevaar vormt, kan OVAM veiligheidsmaatrege-
len treffen. Deze bevoegdheid doet geen af-
breuk aan de bevoegdheid van andere
overheden om veiligheidsmaatregelen te treffen.

6. � Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: De controleambtenaren mogen in de uitoefe-
ning van hun ambt de bijstand van de politie
vorderen.
De controleambtenaren kunnen stalen nemen.

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia De OVAM kan alle activiteiten verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het
vervullen van haar missie of taken.
De OVAM kan de onroerende goederen ver-
werven die nuttig zijn voor de uitvoering van
haar missie en taken. Ze kan die goederen te-
vens vervreemden als ze niet langer nuttig zijn.
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De Vlaamse regering kan de OVAM machtigen
tot onteigening in de gevallen waarin ze oor-
deelt dat het verkrijgen van de goederen in
kwestie noodzakelijk is voor het algemeen be-
lang.
De OVAM kan wetenschappelijk onderzoek la-
ten uitvoeren voor zover dit nuttig is voor het
vervullen van haar missie of taken.
Ze kan, voor zover wenselijk, laboratoria op-
richten om analyses op afvalstoffen en bodem-
stalen uit te voeren. Ze kan die ook laten
uitvoeren in door de Vlaamse regering erkende
of volgens de geldende internationale normen
geaccrediteerde laboratoria.
De OVAM kan de producten, die door terug-
winning en regeneratie verkregen zijn, en de af-
valstoffen die voor hergebruik geschikt zijn, op
de markt brengen en verkopen.

X. Organigram
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1.5 AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

I. Algemene omschrijving Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is een
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechts-
persoonlijkheid.

Het ANB heeft als missie bij te dragen tot de reali-
satie van het beleid inzake natuurbehoud en de vrij-
waring van het natuurlijk milieu en van het
milieubeleid. Het ANB doet dit in het bijzonder
door het instandhouden en bevorderen van de bio-
diversiteit, door het stimuleren van groenvoorzie-
ning, door een duurzame inrichting, door het
duurzaam beheer en de uitbreiding van het bos-,
groen- en natuurareaal, met aandacht voor de socia-
le, economische, educatieve, wetenschappelijke en
milieubeschermende functie waarbij gelijktijdig ver-
schillende functies vervuld worden. Het ANB be-
heert hiervoor zelf en in partnerschap terreinen en
ondersteunt het beheer door derden.

II. Coördinaten Agentschap voor Natuur en Bos
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Tel.: 02/553.81.02
Fax: 02/553.81.05
E-mail: anb@vlaanderen.be
Website: www.natuurenbos.be

III. Personeelsbezetting 110 boswachters, 50 natuurwachters (waarvan
41 met legitimatiekaart), 5 woudmeesters, 9 hout-
vesters.

IV. Wettelijke grondslag – Besluit van de Vlaamse Regering van
23 december 2005 tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap zonder rechtsper-
soonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos;
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– Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (decreet
natuurbehoud);

– Bosdecreet van 13 juni 1990;
– Jachtdecreet van 24 juli 1990;
– Boswetboek van 19 december 1854;
– Jachtwet van 28 februari 1882;
– Koninklijk besluit van 9 september 1981 betref-

fende de bescherming van vogels in het Vlaam-
se Gewest;

– Wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij;
– Wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring

van de Overeenkomst inzake de internationale
handel in bedreigde in het wild levende dier- en
plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt
te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de
Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen
te Bonn op 22 juni 1979;

– Koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de be-
scherming van in het wild levende dier- en plan-
tensoorten door controle op het desbetreffende
handelsverkeer.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in het decreet na-
tuurbehoud.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten

� Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken (en afschrift)
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering

Cahier 5 Comite P.fm  Page 38  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden 39

Opstellen van proces-verbaal
 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-

gendeel, in artikel 121 van het Boswetboek tot
betichting wegens valsheid

� Gebruik van dwangmiddelen
Aanhouding

� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden8

� In opdracht van…
� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid: De controleambtenaren kunnen ter plaatse de
staking van werkzaamheden of handelingen ge-
lasten.
Zij kunnen alle maatregelen treffen, met inbe-
grip van verzegeling, inbeslagname van materi-
aal en materieel, om te voorzien in de
toepassing van het bevel tot staking van de
werkzaamheden of, in voorkomend geval, de
beschikking in kortgeding.

6. � Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

8 Soms bijvoorbeeld jacht/visserij op privé-domein.
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7. Andere: De controleambtenaren zijn bevoegd zonder
kosten voorwerpen en stoffen voor onderzoek
mee te nemen of ter plaatse monsters te nemen.
Ze kunnen zich laten vergezellen door personen
die daartoe door hen zijn aangewezen op grond
van hun specifieke technische kennis.
In de uitoefening van hun opdracht kunnen de
controleambtenaren de bijstand van de openba-
re macht vorderen.

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur en de entiteit Interne Audit
van de Vlaamse Gemeenschap.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia De woudmeesters zijn belast met de vordering
tot herstel van wanbedrijven en overtredingen
in bossen.

X. Organigram
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1.6 DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE 
AFDELING MILIEU-INSPECTIE

I. Algemene omschrijving De afdeling Milieu-inspectie is binnen het Vlaamse
Gewest verantwoordelijk voor de handhaving van
de milieuhygiënewetgeving.

II. Coördinaten Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Milieu-inspectie
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Tel.: 02/553.81.83
Fax: 02/553.80.85
E-mail: milieu-inspectie@lne.vlaanderen.be
Website: www.milieu-inspectie.be

III. Personeelsbezetting 100 toezichthoudende ambtenaren.

IV. Wettelijke grondslag – Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieu-
vergunning en de uitvoeringsbesluiten Vlarem I
van 6 februari 1991 en Vlarem II van 1 augustus
1995;

– Decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid, inzonderheid
titel III van 19 april 1995 betreffende bedrijfsin-
terne milieuzorg;

– Decreet van 23 januari 1991 tot bescherming
van het leefmilieu tegen verontreiniging door
meststoffen;

– Decreet van 24 januari 1984 houdende maatre-
gelen inzake grondwaterbeheer;

– Decreet van 2 juli 1981, gewijzigd bij het de-
creet van 20 april 1994, betreffende de voorko-
ming en het beheer van afvalstoffen (de wet van
22 juli 1974 op de giftige afval is opgeheven
voor het Vlaamse Gewest, met uitzondering
van artikel 1 en 7) en het uitvoeringsbesluit Vla-
rea van 5 december 2003;
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– Decreet van 22 februari 1995 betreffende de
bodemsanering en het uitvoeringsbesluit Vlare-
bo van 5 maart 1996;

– Wet van 28 december 1964 op de bestrijding
van de luchtverontreiniging;

– Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van
de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;

– Wet van 18 juli 1973 op de geluidshinder en het
Koninklijk besluit van 24 februari 1977 betref-
fende elektronisch versterkte muziek;

– Wet van 12 juli 1985 betreffende de bescher-
ming van de mens en van het leefmilieu tegen
de schadelijke effecten en de hinder van niet-io-
niserende straling, infrasonen en ultrasonen;

– Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tus-
sen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke
Gewest betreffende de beheersing van de geva-
ren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen zijn betrokken;

– Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad
van de Europese Gemeenschappen betreffende
toezicht en controle op de overbrenging van af-
valstoffen binnen, naar en uit de Europese Ge-
meenschap;

– Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van 29 juni 2000
betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen;

– Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van 3 oktober
2002 tot vaststelling van de gezondheidsvoor-
schriften inzake niet voor menselijke consump-
tie bestemde dierlijke bijproducten;

– Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 29 april 2004
betreffende de persistente organische verontrei-
nigende stoffen en tot wijziging van de richtlijn
97/117/EEG.
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V. Bevoegdheden

1. Algemeen9: De bevoegdheden zoals bepaald in bovenvermelde
regelgeving, met als voornaamste het decreet van
28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en
het decreet van 20 april 1994 betreffende de voor-
koming en het beheer van afvalstoffen.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken

� Verklaringen of getuigenissen opnemen
� Fouillering

Opstellen van proces-verbaal
 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-

gendeel
Gebruik van dwangmiddelen (dwangmaatrege-
len)

� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van hiërarchische meerderen
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere: milieu-inspectieprogramma

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

9 De bevoegdheidsverdeling tussen de Afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij werd vastgelegd in een
samenwerkingsprotocol.
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5.  Regulerende bevoegdheid: De toezichthoudende ambtenaren kunnen
mondelinge of schriftelijke raadgevingen, aan-
maningen en bevelen geven. Zij kunnen de
stopzetting bevelen van een activiteit binnen de
termijn die zij bepalen en de toestellen verzege-
len en, zo nodig, de voorlopige sluiting van een
deel van de inrichting opleggen, wanneer zij
vaststellen dat een inrichting wordt geëxploi-
teerd in strijd met de exploitatievoorwaarden en
wanneer de exploitant weigert gevolg te geven
aan de gegeven onderrichtingen. Hetzelfde
geldt in geval van dreigend of ernstig gevaar
voor de mens en het leefmilieu.

6. � Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: De controleambtenaren kunnen in de uitoefe-
ning van hun ambt de bijstand van de politie
vorderen.

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur.

VIII. Legitimatiekaart  (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia
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X. Organigram
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1.7 NV DE SCHEEPVAART

I. Algemene omschrijving Nv De Scheepvaart is een extern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid.

De Scheepvaart heeft als doel het beheren en ex-
ploiteren van de waterwegen, de infrastructuur en
de gronden die gelegen zijn langs de waterwegen
binnen de grenzen van het Vlaamse Gewest, met
uitzondering van de waterwegen en hun infrastruc-
tuur die worden beheerd door Waterwegen en Zee-
kanaal, het Vlaamse Gewest of een havenbedrijf.
Het beheren houdt onder meer in dat De Scheep-
vaart de waterwegen, infrastructuur en gronden ver-
werft, onderhoudt, exploiteert en commercialiseert.

De Scheepvaart kan in het algemeen alle activiteiten
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks kun-
nen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maat-
schappelijk doel.

II. Coördinaten nv De Scheepvaart
Havenstraat 44
3500 Hasselt
Tel.: 011/29.84.00
Fax: 011/22.12.77
E-mail: info@descheepvaart.be
Website: www.descheepvaart.be

III. Personeelsbezetting 600 personeelsleden.

IV. Wettelijke grondslag – Decreet van 2 april 2004 betreffende de omzet-
ting van de Dienst voor de Scheepvaart in het
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelf-
standigde agentschap De Scheepvaart;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni
2004 betreffende de inwerkingtreding van het
decreet van 2 april 2004 betreffende het pu-
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bliekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstan-
digd agentschap Waterwegen en Zeekanaal,
naamloze vennootschap van publiek recht, en
betreffende de inwerkingtreding van het decreet
van 2 april 2004 betreffende de omzetting van
de Dienst voor de Scheepvaart in het publiek-
rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap De Scheepvaart;

– Koninklijk besluit van 15 oktober 1935 – Alge-
meen reglement der scheepvaartwegen van het
Koninkrijk.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: Artikel 101 van het Koninklijk besluit van
15 oktober 1935 waarbij het algemeen reglement
der scheepvaartwegen van het koninkrijk werd vast-
gesteld, bepaalt welke ambtenaren politionele be-
voegdheid hebben voor het vaststellen van
overtredingen op het beheerde kanalennet.

Voor vaststellingen van overtredingen op of langs
de gemeenschappelijke Maas tussen Lanaken en
Maaseik zijn de federale en de lokale politie be-
voegd.

De hieronder aangeduide bevoegdheden gelden
voor de ambtenaren van de nv De Scheepvaart met
politiebevoegdheid.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking

� Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering

Cahier 5 Comite P.fm  Page 48  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden 49

Opstellen van proces-verbaal
 Zo ja, bewijswaarde?

� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?

Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht
Op basis van inlichtingen verkregen van derden

� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5. � Regulerende bevoegdheid:

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning

Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia
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X. Organigram
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1.8 DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN
BELEID MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID

I. Algemene omschrijving De afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilig-
heid10 bereidt het mobiliteitsbeleid voor inzake het
goederen- en personenvervoer, alsmede het beleid
ter verhoging van de verkeersveiligheid.

II. Coördinaten Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20, bus 2
1000 Brussel
Tel.: 02/553.71.24
Fax: 02/553.71.08
E-mail: mobiliteit.verkeersveiligheid@vlaanderen.be
Website: www.mobielvlaanderen.be

III. Personeelsbezetting De controleambtenaren werden nog niet aangewe-
zen.

IV. Wettelijke grondslag – Decreet van 20 april 2001 betreffende de orga-
nisatie van het personenvervoer over de weg en
tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaan-
deren;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli
2002 betreffende het geregeld vervoer, de bij-
zondere vormen van geregeld vervoer, het ver-
voer voor eigen rekening en het ongeregeld
vervoer;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli
2003 betreffende de taxidiensten en de diensten
voor het verhuren van voertuigen met bestuur-
der.

10 De afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare
Werken omvat een deel (personenvervoer) van de vroegere afdeling Personenvervoer en Luchtha-
vens.
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V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in het decreet van
20 april 2001 betreffende de organisatie van het per-
sonenvervoer over de weg en tot oprichting van de
Mobiliteitsraad van Vlaanderen en in het besluit van
de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende
het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van ge-
regeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en
het ongeregeld vervoer.

2.  Controlerende bevoegdheid: � Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking

� Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-
gendeel

� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
� Op klacht van derden
� In opdracht van…
� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5. � Regulerende bevoegdheid:
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6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
Administratieve geldboete

� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing

Intrekking van een vergunning
� Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag �

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie
en Gelijke Kansen.

VIII. Legitimatiekaart11

IX. Varia De controleambtenaren kunnen de bijstand van
de politie vorderen.

11 Er is nog geen model van legitimatiekaart voorhanden.
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X. Organigram

Cahier 5 Comite P.fm  Page 54  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden 55

1.9 VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ – DE LIJN

I. Algemene omschrijving De Vlaamse Vervoermaatschappij is een extern ver-
zelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid.

De Lijn heeft tot doel elke activiteit die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houdt met het gemeenschappelijke stads- en streek-
vervoer verricht in het Vlaamse Gewest, vanuit of
naar dit Gewest. De Lijn kan binnen haar normale
werkingsgebied alle activiteiten opzetten waartoe
haar personeel, haar installaties en haar uitrusting
kunnen aangewend worden, voor zover deze activi-
teiten verband houden met gemeenschappelijk
stads- en streekvervoer, hetzij geregeld vervoer met
inbegrip van het opvangen van piekmomenten in de
vraag, hetzij bijzonder geregeld vervoer hetzij ver-
voer te water.

II. Coördinaten Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn
Motstraat 20
2800 Mechelen
Tel.: 015/44.07.11
Fax: 015/44.07.09
E-mail: info@delijn.be
Website: www.delijn.be

III. Personeelsbezetting Er zullen 424 veiligheidsagenten worden tewerkge-
steld bij de nog op te richten veiligheidsdienst van
De Lijn.

IV. Wettelijke grondslag – Decreet van 31 juli 1990 betreffende het pu-
bliekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstan-
digd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij
– De Lijn;

– Decreet van 2 april 2004 betreffende de Vlaam-
se Vervoermaatschappij – De Lijn, publiekrech-
telijk vormgegeven extern verzelfstandigd
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agentschap, en houdende wijziging van het de-
creet van 31 juli 1990 tot oprichting van de
Vlaamse Vervoermaatschappij;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart
2006 betreffende de inwerkingtreding van het
decreet van 2 april 2004 betreffende de Vlaamse
Vervoermaatschappij – De Lijn, publiekrechte-
lijk vormgegeven extern verzelfstandigd agent-
schap, en houdende wijziging van het decreet
van 31 juli 1990 tot oprichting van de Vlaamse
Vervoermaatschappij;

– Ministerieel besluit van 7 september 2005 tot
vaststelling van het model van legitimatiekaart
voor de personeelsleden van de Vlaamse Ver-
voermaatschappij – De Lijn belast met het op-
sporen en vaststellen van overtredingen met
betrekking tot het geregeld vervoer;

– Ministerieel besluit van 31 januari 2007 tot
goedkeuring van de Algemene Reisvoorwaar-
den en de tarieven van de Vlaamse Vervoer-
maatschappij;

– Wet van 10 april 1990 tot regeling van de priva-
te en bijzondere veiligheid;

– Koninklijk besluit van 1 december 1975 hou-
dende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei
2004 betreffende de exploitatie en de tarieven
van de VVM;

– Decreet van 20 april 2001 betreffende de orga-
nisatie van het personenvervoer over de weg en
tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaan-
deren.
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V. Bevoegdheden

1. Algemeen12: De veiligheidsagenten beschikken over de bevoegd-
heden zoals bepaald in hoofdstuk IIIbis van de wet
van 10 april 1990 tot regeling van de private en bij-
zondere veiligheid, niettegenstaande hun algemene
verplichtingen en bevoegdheden dezelfde zijn als
deze van de interne bewakingsdiensten, bedoeld in
artikel 1, § 2 van dezelfde wet, en van de bewakings-
agenten, behorend tot een interne bewakingsdienst13.

De bijzondere bevoegdheden, zoals bepaald in
hoofdstuk IIIbis van voornoemde wet, kunnen en-
kel uitgeoefend worden in afwachting dat de politie
ter plaatse komt.

2.  Controlerende bevoegdheid: � Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen: identiteitscontrole

� Inzage van stukken
� Verklaringen of getuigenissen opnemen

Fouillering: veiligheidscontrole
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde?
� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

12 Gelet op het gegeven dat er nog voorbereidingen dienen getroffen te worden voor de oprichting
van de veiligheidsdienst, beschikken de veiligheidsagenten nog niet over hun legitimatiekaart. Bijge-
volg kunnen ze hun bevoegdheden nog niet uitoefenen.

13 De veiligheidsagenten van De Lijn genieten echter niet de bevoegdheid om handboeien of peper-
sprays te gebruiken.

Cahier 5 Comite P.fm  Page 57  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



58 Het vlaamse niveau

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
� Op klacht van derden
� In opdracht van…
� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5. � Regulerende bevoegdheid:

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
Administratieve geldboete

� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: De veiligheidsagenten kunnen personen die niet
in het bezit zijn van een geldig vervoersbewijs
de toegang ontzeggen tot de door de openbare
vervoermaatschappij ingestelde en duidelijk af-
gebakende zone, waarbinnen het bezit van een
vervoersbewijs vereist is.
Ze kunnen een persoon die zich, zonder een
geldig vervoersbewijs te bezitten, in deze ver-
voersbewijszone bevindt, verzoeken deze zone
te verlaten of zich bij een personeelslid van de
openbare vervoermaatschappij alsnog in orde te
stellen met de geldende regels aangaande de be-
taling van het vervoer.
Ze kunnen een persoon dwangmatig uit de ver-
voersbewijszone verwijderen.
De veiligheidsagenten kunnen personen vatten.

VI. Jaarverslag
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VII. Toezichthoudend orgaan – Minister van Binnenlandse Zaken, Vlaams mi-
nister van Mobiliteit, Sociale Economie en Ge-
lijke Kansen, Vast Comité van Toezicht op de
politiediensten, Raad van Bestuur van De Lijn.

– Om de handelingen van de veiligheidsagenten
bedoeld in de artikelen 13.5 en 13.12 tot 13.14
van de wet van 10 april 1990, te controleren,
werd voorzien in een formulier dat de nodige
gegevens bevat aangaande de plaats van de han-
delingen, het nummer van de identificatiekaart
van de betrokken veiligheidsagenten, de gevolg-
de procedure en de omstandigheden van de
handelingen. De veiligheidsdienst houdt tevens
een register bij.

VIII. Legitimatiekaart

IX. Varia De veiligheidsagenten zijn verplicht werkkledij
te dragen.
De veiligheidsagenten brengen verslag uit aan
de politiediensten wanneer zij, tijdens de uitoe-
fening van hun activiteiten, kennis krijgen van
een gemeenrechtelijk wanbedrijf of een mis-
daad.
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X. Organigram
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1.10 DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN
 ALGEMEEN BELEID

I. Algemene omschrijving De afdeling Algemeen Beleid bereidt het algemeen
investeringsbeleid voor en ondersteunt de coördina-
tie binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openba-
re Werken en de afstemming op de andere
beleidsdomeinen.

De afdeling Algemeen Beleid staat onder andere in
voor het strategische beleid en het geïntegreerde be-
heer van de Vlaamse regionale luchthavens14.

II. Coördinaten Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Algemeen Beleid
Koning Albert II-laan 20, bus 2
1000 Brussel
Tel.: 02/553.78.11
Fax: 02/553.78.65
E-mail: beleid@mow.vlaanderen.be
Website: www.lin.vlaanderen.be

III. Personeelsbezetting Hierover werden geen gegevens bekomen.

IV. Wettelijke grondslag – Wet van 27 juni 1937 houdende herziening van
de wet van 16 november 1919, betreffende de
regeling der Luchtvaart;

– De overeenkomst van 10 november 2005 tus-
sen de Belgische Staat, het Vlaams Gewest en
het Waals Gewest houdende de uitvoering van
beveiligingstaken door de Gewesten in hun
hoedanigheid van uitbaters van de gewestelijke
openbare luchthavens.

14 De afdeling Algemeen Beleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken omvat een deel
(luchthavens) van de vroegere afdeling Personenvervoer en Luchthavens.
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V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in de wet van
27 juni 1937 houdende herziening van de wet van
16 november 1919, betreffende de regeling der
Luchtvaart.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten

� Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen en identiteit controleren
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen
Fouillering: veiligheidscontrole
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-
gendeel

� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van het Directoraat-generaal
Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer

� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5. � Regulerende bevoegdheid:

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
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Intrekking of schorsing van een vergunning/in-
trekking of inhouding van een identificatiekaart

� Andere

7. Andere: Toegang aan boord ontzeggen
Stalen nemen en ontleden

VI. Jaarverslag De luchthavens Antwerpen en Oostende publi-
ceren een statistisch en een algemeen jaarver-
slag.

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur en het Directoraat-generaal
Luchtvaart.

VIII. Legitimatiekaart � Luchthavenbadge met functieaanduiding.

IX. Varia
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X. Organigram
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1.11 AGENTSCHAP INFRASTRUCTUUR 
VLAAMSE WEGENINSPECTIE

I. Algemene omschrijving15 De Vlaamse overheid startte met een project dat
spoorvorming op het Vlaamse wegennet wil tegen-
gaan.

De Vlaamse overheid riep daarom de Vlaamse We-
geninspectie in het leven. De Vlaamse wegeninspec-
teurs hebben de bevoegdheid om vrachtwagens af
te leiden naar weegbruggen om vast te stellen of ze
al dan niet overladen zijn. Bij overschrijding van de
toegelaten normen wordt een proces-verbaal opge-
steld en een boete geïnd.

Sinds 1 juli 2003 is de Vlaamse wegeninspectie ope-
rationeel. Het voltallige kader bestaat uit 10 wegen-
inspecteurs.

De wegeninspecteurs werken steeds met twee per-
sonen per dienstvoertuig.

II. Coördinaten Agentschap Infrastructuur
Vlaamse Wegeninspectie
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 4
1000 Brussel
Tel.: 02/553.79.22
Fax: 02/553.79.25
E-mail: wegeninspectie@vlaanderen.be
Website: www.wegen.vlaanderen.be/wegen/in-
spectie

III. Personeelsbezetting 10 wegeninspecteurs.

15 Informatiebron: www.wegen.vlaanderen.be.
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IV. Wettelijke grondslag – Decreet van 19 december 1998 houdende bepa-
lingen tot begeleiding van de begroting 1999
(gewijzigd door het decreet van 22 december
1999 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 2000, het decreet van 19 december
2003 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 2004 en het decreet van 24 juni
2005 houdende bepalingen tot begeleiding van
de aanpassing van de begroting 2005);

– Besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart
2003 tot bestrijding van de schade aan het weg-
dek door gewichtsoverschrijding.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in het decreet van
19 december 1998 houdende bepalingen tot bege-
leiding van de begroting 1999 en in het besluit van
de Vlaamse Regering van 21 maart 2003 tot bestrij-
ding van de schade aan het wegdek door gewichts-
overschrijding.

2.  Controlerende bevoegdheid: � Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking

� Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken

� Verklaringen of getuigenissen opnemen
� Fouillering

Opstellen van proces-verbaal
 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-

gendeel
� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank
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3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
� Op klacht van derden
� In opdracht van…
� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5. � Regulerende bevoegdheid:

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
Administratieve geldboete

� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia
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X. Organigram
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1.12 WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

I. Algemene omschrijving16 Waterwegen en Zeekanaal nv is een fusie van de
nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer
Vlaanderen met een gedeelte van de Administratie
Waterwegen en Zeewezen.

Concreet betekent dit dat de in Vlaanderen gelegen
waterwegen alsook de ernaast gelegen gronden, uit-
gezonderd de waterwegen beheerd door de havens
en De Scheepvaart nv, onder het beheer vallen van
deze nieuwe organisatie.

Waterwegen en Zeekanaal nv stimuleert het multi-
functioneel gebruik van de waterweg. Zij beheert
haar waterwegen en gronden met aandacht voor alle
belanghebbenden, zowel commerciële geïnteres-
seerden (concessionarissen, schipperij, enz.) als re-
creanten, overheden op diverse niveaus en andere
groeperingen.

Ook het verzekeren van de veiligheid en in het bij-
zonder het beheersen van het overstromingsrisico
zijn aandachtspunten.

II. Coördinaten Waterwegen en Zeekanaal nv
Oostdijk 110
2830 Willebroek
Tel.: 03/860.62.11
Fax: 03/860.63.10
E-mail: info@wenz.be
Website: www.wenz.be

III. Personeelsbezetting 950 personeelsleden.

16 Informatiebron: www.wenz.be.
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IV. Wettelijke grondslag – Decreet van 4 mei 1994 betreffende het pu-
bliekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstan-
digde agentschap Waterwegen en Zeekanaal,
naamloze vennootschap van publiek recht;

– Decreet van 2 april 2004 betreffende het pu-
bliekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstan-
digde agentschap Waterwegen en Zeekanaal,
naamloze vennootschap van publiek recht;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni
2004 betreffende de inwerkingtreding van het
decreet van 2 april 2004 betreffende het pu-
bliekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstan-
digd agentschap Waterwegen en Zeekanaal,
naamloze vennootschap van publiek recht, en
betreffende de inwerkingtreding van het decreet
van 2 april 2004 betreffende de omzetting van
de Dienst voor de Scheepvaart in het publiek-
rechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap De Scheepvaart;

– Wet van 5 mei 1936 tot vaststelling van het sta-
tuut der havenkapiteins;

– Decreet van 8 december 2000 houdende diver-
se bepalingen.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in de wet van 5 mei
1936 tot vaststelling van het statuut der havenkapi-
teins en in het decreet van 8 december 2000 hou-
dende diverse bepalingen.

2.  Controlerende bevoegdheid: � Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking
Inbeslagneming

� Inlichtingen inwinnen
� Inzage van stukken

Verklaringen of getuigenissen opnemen
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� Fouillering
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde?Tot bewijs van het te-
gendeel

� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van vennootschappen (wanneer
een claim wordt ingediend)
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
(of via raadpleging van databanken vanaange-
houden vaartuigen)

� Andere

4. Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid: Stopzetting/oponthoud van vaartuigen.

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete

Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/in-
trekking of inhouding van een identificatiekaart

� Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur.
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VIII. Legitimatiekaart 17 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

X. Organigram Waterwegen en Zeekanaal nv is samengesteld uit
7 afdelingen, opgedeeld in cellen en teams. Van de
7 afdelingen zijn er 3 regionale afdelingen (Zee-
kanaal, Zeeschelde en Bovenschelde), die als werk-
maatschappij fungeren, en 4 overkoepelende
afdelingen (Coördinatie, Administratie en Commu-
nicatie, Commercieel Beheer en Regie en Logistiek).

17 De legitimatiekaarten worden vooral aangewend in de contacten met de politiediensten.
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1.13 AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ

I. Algemene omschrijving Het Agentschap voor Landbouw en Visserij is een
intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtsper-
soonlijkheid.

Het agentschap heeft als missie het tijdig, correct en
efficiënt uitvoeren van maatregelen die op Europees
en Vlaams niveau voor de landbouw en de visserij
worden genomen op het vlak van het markt- en in-
komensbeleid, het structuurbeleid, het agrarische
plattelandsbeleid en het productkwaliteitsbeleid met
het oog op het stimuleren van een duurzame land-
bouw en visserij.

II. Coördinaten Agentschap voor Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 41
1030 Brussel
Tel.: 02/552.74.00
Fax: 02/552.74.01
E-mail: marleen.stockmans@lv.vlaanderen.be
Website: www.vlaanderen.be/landbouw

III. Personeelsbezetting 351 personeelsleden onder wie 90 controleurs.

IV. Wettelijke grondslag – Wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in
landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten;

– Wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrij-
dingsmiddelen en de grondstoffen voor de
landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;

– Decreet van 19 mei 2006 betreffende de oprich-
ting en de werking van het Fonds voor Land-
bouw en Visserij;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april
2004 tot oprichting van het intern verzelfstan-
digd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid
Agentschap voor Landbouw en Visserij;
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– Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart
2006 betreffende de operationalisering van het
beleidsdomein Landbouw en Visserij.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in artikel 5 van de
wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in
landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten; in
artikel 6 van de wet van 11 juli 1969 betreffende de
bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de
landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt en in
artikel 11 van het decreet van 19 mei 2006 betref-
fende de oprichting en de werking van het Fonds
voor Landbouw en Visserij.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten

� Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-
gendeel
Gebruik van dwangmiddelen (beperkt)

� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
Toegang tot een gegevensbank: het Rijksregis-
ter

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van bv. het parket
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere: in samenwerking met onder andere het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen
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4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5. � Regulerende bevoegdheid:

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
Administratieve geldboete

� Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning/in-
trekking of inhouding van een identificatiekaart

� Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag �

VII. Toezichthoudend orgaan – Vlaams minister van Institutionele Hervormin-
gen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbe-
leid.

– Voor de afdeling Markt- en Inkomensbeheer:
tevens het Europees Landbouwgarantiefonds
(ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

VIII. Legitimatiekaart  (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia
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X. Organigram
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1.14 DIENST ZEEVISSERIJ

I. Algemene omschrijving18 De Dienst Zeevisserij maakt deel uit van het Depar-
tement Landbouw en Visserij, afdeling Landbouw-
en Visserijbeleid.

Deze afdeling staat in voor de coördinatie van het
landbouw- en visserijbeleid door:
– Het bepalen van het Vlaamse standpunt in

overleg met de betrokken partijen;
– Het opvolgen van beleidsontwikkelingen en het

verdedigen van de Vlaamse belangen in het Bel-
gische kader, de Europese Unie en de interna-
tionale organisaties;

– Het vertegenwoordigen van België in deze in-
ternationale fora en de Europese Unie;

– Het omzetten in Vlaamse regelgeving van Euro-
pese maatregelen voor de landbouwsectoren, de
visserijsector en de sectoroverschrijdende as-
pecten.

II. Coördinaten Dienst Zeevisserij
Administratief Centrum
Vrijhavenstraat 5
8400 Oostende
Tel.: 059/43.19.20
Fax: 059/43.19.22
E-mail: zeevisserij@vlaanderen.be
Website: www.vlaanderen.be/landbouw

III. Personeelsbezetting De Dienst telt 20 ambtenaren waarvan
5 ambtenaren, verbonden aan de controlecel van de
Dienst, de controlebevoegdheden uitoefenen.

18 Informatiebron: www.vlaanderen.be/landbouw.
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IV. Wettelijke grondslag – Besluit van de Vlaamse Regering van
14 november 2003 tot aanwijzing van de
Vlaamse ambtenaren die belast worden met de
controle op de naleving van de wetgeving en re-
glementering inzake zeevisserij;

– Wet van 19 augustus 1891 betreffende de zee-
visserij in de territoriale zee;

– Wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt
gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter
bescherming van de biologische hulpbronnen
van de zee;

– Wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in
landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten;

– Wet van 10 oktober 1978 houdende vaststelling
van een Belgische visserijzone.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in de regelgeving
waarvoor de controleambtenaren zijn belast met het
toezicht op de naleving ervan.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-
gendeel

� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank
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3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
� Op klacht van derden

In opdracht van de procureur des Konings
Op basis van inlichtingen verkregen van derden

� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid: Zie infra.

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning

Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: De controleambtenaren hebben de bevoegd-
heid vissersvaartuigen op te brengen en aan de
ketting te leggen.

VI. Jaarverslag 19

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,
Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid.

VIII. Legitimatiekaart �

IX. Varia

19 Het betreft een algemeen jaarverslag van het departement en een verslag aan de Europese Commis-
sie in uitvoering van artikel 35 van Raadsverordening 2847/93 en van artikel 2 van Raadsverorde-
ning 1447/1999.

Cahier 5 Comite P.fm  Page 81  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



82 Het vlaamse niveau

X. Organigram

Dienst Zeevisserij is een buitendienst van de Afdeling Landbouw- en Visserijbeleid
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1.15 AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN 
KUST

I. Algemene omschrijving Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en
Kust is een intern verzelfstandigd agentschap zon-
der rechtspersoonlijkheid.

De missie van het agentschap bestaat erin om, bin-
nen het werkgebied, te zorgen voor een veilige en
vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de
maritieme vaarwegen, het integraal kustzonebeheer
en de hydrografische en hydrometeorologische
dienstverlening.

II. Coördinaten Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en
Kust
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 5
1000 Brussel
Tel.: 02/553.77.26
Fax: 02/553.77.05
E-mail: maritiemedienstverlening.kust@vlaande-
ren.be
Website: www.vlaanderen.be/bbb

III. Personeelsbezetting 1.322 personeelsleden.

IV. Wettelijke grondslag – Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober
2005 tot oprichting van het intern verzelfstan-
digd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en
Kust;

– Besluit van de waarnemend administrateur-ge-
neraal van het IVA MDK van 15 juni 2006 hou-
dende organisatie van zijn agentschap en
subdelegatie van functionele bevoegdheden aan
het middenkader;
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– Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart
2006 tot operationalisering van het beleidsdom-
ein Mobiliteit en Openbare Werken.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in de regelgeving
waarvoor de controleambtenaren belast zijn met het
toezicht op de naleving ervan:
– Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni

1999 tot invoering van het loodsbrevet, de tijde-
lijke loodsvergunning en het legitimatiebewijs;

– Decreet van 16 april 1996 betreffende de water-
keringen;

– Koninklijk besluit van 15 oktober 1935 hou-
dende algemeen reglement der scheepvaartwe-
gen van het Koninkrijk;

– Decreet van 19 april 1995 betreffende de orga-
nisatie en de werking van de loodsdienst van het
Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten
van havenloods en bootman;

– Decreet van 16 juni 2006 betreffende de bege-
leiding van de scheepvaart op de maritieme toe-
gangswegen en de organisatie van het Maritiem
Reddings- en Coördinatiecentrum.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking

� Inbeslagneming
� Inlichtingen inwinnen
� Inzage van stukken
� Verklaringen of getuigenissen opnemen
� Fouillering

Opstellen van proces-verbaal
 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-

gendeel
� Gebruik van dwangmiddelen
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� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
� Op klacht van derden
� In opdracht van…
� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5. � Regulerende bevoegdheid:

6. � Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag �

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Openbare Werken, Energie,
Leefmilieu en Natuur.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

X. Organigram
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1.16 AGENTSCHAP ECONOMIE 
ENTITEIT INSPECTIE

I. Algemene omschrijving Het Agentschap Economie is een intern verzelf-
standigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid.

Het agentschap heeft als missie de concurrentiepo-
sitie van ondernemingen in Vlaanderen duurzaam te
ondersteunen, te versterken en te stimuleren. Het
voert, door middel van erkenningen, subsidie-, kre-
diet- en andere maatregelen, de programma’s van
economische aard uit die de Vlaamse overheid
goedkeurt.

Het agentschap staat in voor de operationele voor-
bereiding en de uitvoering van het economisch be-
leid via directe steun aan de ondernemingen,
flankerende maatregelen en het verschaffen van ad-
vies. Het is tevens belast met de uitvoering van spe-
cifieke opdrachten in het kader van het Vlaams/
Europees economisch beleid (EFRO en eigen Euro
Info Centrum).

II. Coördinaten Agentschap Economie – Entiteit Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel
Tel.: 02/553.37.85
Fax: 02/553.38.67
E-mail: economie.inspectie@vlaanderen.be
Website: www.ondernemen.vlaanderen.be

III. Personeelsbezetting 105 personeelsleden (22 in de afdeling Inspectie,
onder wie 16 inspecteurs).

IV. Wettelijke grondslag – Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober
2005 tot oprichting van het Agentschap Econo-
mie;
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– Besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni
2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het
beleidsdomein Economie, Wetenschap en In-
novatie;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli
2006 tot wijziging van de besluiten van de
Vlaamse Regering die inhoudelijk betrekking
hebben op de werking van het Agentschap Eco-
nomie;

– Ministerieel besluit van 19 januari 2007 tot wij-
ziging van de ministeriële besluiten die inhoude-
lijk betrekking hebben op de werking van het
Agentschap Economie.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De Entiteit Inspectie van het Agentschap Econo-
mie treedt niet repressief op, ze beschikt over een
zuiver controlerende bevoegdheid en staat in voor
de controle op de aanwending van steun die is toe-
gekend in het kader van de uitvoering van het
Vlaams economisch beleid.

2.  Controlerende bevoegdheid: � Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking

� Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
� Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde?
� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?

Toegang tot een gegevensbank
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3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van subsidiërende instanties (voor-
namelijk binnen het Agentschap Economie en
het kabinet)
Op basis van inlichtingen verkregen van derden

� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5. � Regulerende bevoegdheid:

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing

Intrekking of schorsing van een vergunning
� Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag �

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Economie, Ondernemen,
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

Cahier 5 Comite P.fm  Page 89  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



90 Het vlaamse niveau

X. Organigram
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1.17 AGENTSCHAP INSPECTIE WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID 
EN GEZIN

I. Algemene omschrijving Het Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezond-
heid en Gezin is een intern verzelfstandigd agent-
schap zonder rechtspersoonlijkheid.

Het agentschap heeft als missie toezicht te houden
op de toepassing van de geldende regelgeving met
betrekking tot het beleidsdomein Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin. Hierdoor wil het agentschap
een bijdrage leveren tot het verbeteren van de
kwaliteit van de dienstverlening van de welzijns-
voorzieningen, de rechtmatige besteding van
overheidsmiddelen en een optimale beleidsvoorbe-
reiding en -evaluatie.

II. Coördinaten Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 31
1030 Brussel
Tel.: 02/553.34.34
Fax: 02/553.34.35
E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be
Website: www.wvg.vlaanderen.be

III. Personeelsbezetting 99.7 (waaronder 6 financiële inspecteurs, 21.8 in-
specteurs Welzijn, 4 inspecteurs team AZ, 1.5 in-
specteurs eerstelijnszorg, 3 inspecteurs geestelijke
gezondheidszorg, 28.8 inspectieambtenaren team
kind en gezin, 9 inspecteurs gehandicaptenzorg).

IV. Wettelijke grondslag – Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart
2004 tot oprichting van het intern verzelfstan-
digd agentschap Inspectie Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin;
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– Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni
2005 met betrekking tot de organisatie van de
Vlaamse administratie;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart
2006 betreffende het Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, betreffende de in-
werkingtreding van regelgeving tot oprichting
van agentschappen in het beleidsdomein Wel-
zijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende
de wijziging van regelgeving met betrekking tot
dat beleidsdomein.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: Het agentschap is bevoegd voor het toezicht op de
naleving van de reglementering met betrekking tot
de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking

� Inbeslagneming
� Inlichtingen inwinnen

Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
Opstellen van proces-verbaal20

 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het
tegendeel

� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van andere afdelingen

20 Wat de sectoren thuiszorg en ouderenzorg betreft.
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Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings21

5. � Regulerende bevoegdheid:

6. � Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag �

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin.

VIII. Legitimatiekaart

IX. Varia

21 De inspecteurs hebben wel de hoedanigheid van agent van gerechtelijke politie.
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X. Organigram
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1.18  AGENTSCHAP KUNSTEN EN ERFGOED

I. Algemene omschrijving22 Het Agentschap Kunsten en Erfgoed is een intern
verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoon-
lijkheid.

Het agentschap heeft als hoofddoelstelling het sti-
muleren, erkennen en subsidiëren van de professio-
nele kunstcreatie voor de realisatie van een
gevarieerd en kwalitatief kunstenaanbod en van ini-
tiatieven op vlak van cultureel roerend en immate-
rieel erfgoed met het oog op het behoud en de
ontsluiting van dit erfgoed, het versterken van de
maatschappelijke positionering ervan en het stimu-
leren van de cultuurparticipatie. Voor het realiseren
van een integrale beleidsvisie voor het beleidsdom-
ein Cultuur, Jeugd, Sport en Media levert het agent-
schap zijn bijdrage vanuit de professionele kennis
van de beleidsuitvoering en dit in dynamische wis-
selwerking met het departement en de andere agent-
schappen.

De kernopdrachten van het Agentschap Kunsten en
Erfgoed zijn:
– Het erkennen, subsidiëren, adviseren, inspecte-

ren en evalueren van actoren binnen de beleids-
velden professionele kunsten en cultureel
erfgoed;

– De ondersteuning van de commissies, beoorde-
lingscommissies en commissies ad hoc binnen de
beleidsvelden professionele kunsten en cultu-
reel erfgoed;

– Het overleggen met gemeentebesturen en pro-
vinciebesturen omtrent de binnen de bevoegd-
heden van het agentschap vallende materies;

22 Informatiebron: www.wvc.vlaanderen.be.
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– Het aansturen en evalueren van sectorale steun-
punten binnen de beleidsvelden professionele
kunsten en cultureel erfgoed;

– Het aansturen van particuliere voorzieningen
die overheidstaken uitvoeren omtrent de bin-
nen de bevoegdheid van het agentschap gesi-
tueerde sectoren;

– Het organiseren van cultuurspreidende initiatie-
ven;

– Het uitbouwen van een internationaal sectoraal
beleid met actoren binnen de beleidsvelden pro-
fessionele kunsten en cultureel erfgoed;

– Het advies en overleg met het departement in
functie van beleidsvoorbereiding en beleidseva-
luatie;

– Het aansturen van de buitendiensten;
– Het beheer van het roerend cultureel erfgoed

van de Vlaamse Gemeenschap.

II. Coördinaten Agentschap Kunsten en Erfgoed
Arenberggebouw
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Tel.: 02/553.68.68
Fax: 02/553.69.69
E-mail: cultureelerfgoed@vlaanderen.be
Website: www.wvc.vlaanderen.be

III. Personeelsbezetting Het agentschap telt in totaal 267 personeelsleden.

IV. Wettelijke grondslag – Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni
2004 tot oprichting van het intern verzelfstan-
digd agentschap Kunsten en Erfgoed;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart
2006 tot operationalisering van het beleids-
domein Cultuur, Jeugd, Sport en Media;

– Decreet van 24 januari 2003 houdende bescher-
ming van het roerend cultureel erfgoed van uit-
zonderlijk belang.
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V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in het decreet van
24 januari 2003 houdende bescherming van het roe-
rend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten

Huiszoeking
Inbeslagneming

� Inlichtingen inwinnen
� Inzage van stukken
� Verklaringen of getuigenissen opnemen
� Fouillering

Opstellen van proces-verbaal
 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-

gendeel
� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
� Op klacht van derden
� In opdracht van…
� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid: De controleambtenaren kunnen bevelen de
werkzaamheden die in overtreding zijn, stil te
leggen.

6. � Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
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� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-
trekking of inhouding van een identificatiekaart

� Andere

7. Andere: De controleambtenaren kunnen een beroep
doen op de gewapende macht.

VI. Jaarverslag �

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brus-
sel.

VIII. Legitimatiekaart �

IX. Varia De controleambtenaren zijn verplicht tot vol-
strekte geheimhouding van alle zaken waarvan
zij kennis krijgen bij de uitvoering van hun ta-
ken. Zij zijn verplicht om de volstrekte vertrou-
welijkheid van alle gegevens die zij vaststellen of
die hen toevertrouwd zijn, te bewaren.

X. Organigram
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1.19  INSPECTIE WERK EN SOCIALE ECONOMIE

I. Algemene omschrijving23 De Inspectie Werk en Sociale Economie is een en-
titeit binnen het Departement Werk en Sociale Eco-
nomie.

De inspectiedienst staat in voor de beleidsonder-
steuning en -ontwikkeling door:
– De functionele en beleidsmatige interne en ex-

terne vertegenwoordiging met betrekking tot
het handhavingsbeleid, zowel gewestelijk, inter-
gewestelijk, federaal, Europees als internatio-
naal;

– De vertegenwoordiging in de samenwerkings-
verbanden en de uitvoering van de wet houden-
de oprichting van de Federale Raad voor de
strijd tegen de illegale arbeid en de sociale frau-
de24;

– Het fungeren als aanspreekpunt voor andere in-
spectiediensten en -organen op elk beleidsniveau;

– De coördinatie van en de deelname aan werk-
groepen en overlegorganen;

– De deelname aan de opstelling van beleidstek-
sten en regelgevingen;

– de verwerking en rapportering van de output
van controles;

– het (mede)beheer van eigen databestanden,
ICT-projecten en functionele applicaties;

– de coördinatie met de entiteit Interne Audit in-
zake het risicomanagement binnen het beleids-
domein;

– de coördinatie van het klachtenmanagement en
de -rapportering voor het beleidsdomein in wis-
selwerking met de Vlaamse Ombudsdienst.

23 Informatiebron: www.vlaanderen.be/bbb.
24 Wet van 3 mei 2003 houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale

arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen.
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De Inspectie Werk en Sociale Economie zorgt te-
vens voor de uitvoering van het beleid door, onder
andere, controles en klachtenonderzoeken.

II. Coördinaten Inspectie Werk en Sociale Economie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 20
1030 Brussel
Tel.: 02/553.08.88
Fax: 02/553.42.71
E-mail: werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be
Website: www.vlaanderen.be

III. Personeelsbezetting 40 werknemers.

IV. Wettelijke grondslag – Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni
2005 met betrekking tot de organisatie van de
Vlaamse administratie;

– Decreet van 30 april 2004 tot uniformisering
van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen
die zijn opgenomen in de regelgeving van de so-
ciaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de
Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
bevoegd zijn.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in het decreet van
30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-,
sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in
de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegen-
heden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het
Vlaamse Gewest bevoegd zijn.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten

� Huiszoeking
� Inbeslagneming
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Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-
gendeel

� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?

Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden

� In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden

� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid: De controleambtenaren kunnen voor de over-
treder een termijn vaststellen om zich in regel te
stellen

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
Administratieve geldboete

� Onmiddellijke inning
Waarschuwing

� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-
trekking of inhouding van een identificatiekaart

� Andere

7. Andere: De controleambtenaren kunnen in de uitoefe-
ning van hun ambt de bijstand van de politie
vorderen.

VI. Jaarverslag
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VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia De controleambtenaren moeten de nodige
maatregelen nemen om het vertrouwelijk karak-
ter te respecteren van de gegevens waarvan ze
tijdens de uitoefening van hun opdracht kennis
hebben genomen.

De controleambtenaren wisselen informatie uit
met andere inspectiediensten binnen het kader
van het toezicht waarmee ze belast zijn.

X. Organigram
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1.20  AGENTSCHAP VLAAMSE BELASTINGDIENST

I. Algemene omschrijving Het Agentschap Vlaamse Belastingdienst is een in-
tern verzelfstandigd agentschap zonder rechtsper-
soonlijkheid.

De Vlaamse Belastingdienst staat in voor de inning
en invordering van de Vlaamse belastingen, inbegre-
pen de belastingen, aangeduid als heffingen met
uitzondering van de heffing op de waterverontreini-
ging, de heffing op de winning van grondwater, de
milieuheffing op de verwijdering van afvalstoffen en
de mestheffingen.

II. Coördinaten Agentschap Vlaamse Belastingdienst
Phoenixgebouw
Koning Albert II-laan 19, bus 7
1210 Brussel
Tel.: 02/553.54.39
Fax: 02/553.54.61
E-mail: vlaamsebelastingdienst@fb.vlaanderen.be
Website: www.vlaanderen.be/belastingen

III. Personeelsbezetting De dienst telt ongeveer 150 personeelsleden, onder
wie 3 controleurs die beschikken over inspectiebe-
voegdheden. Ook een vijftal leidinggevenden be-
schikt over onderzoeksbevoegdheden.

Naast de specifiek gemandateerde controlebeamb-
ten beschikt in theorie elke met invordering belaste
ambtenaar over alle onderzoeksbevoegdheden be-
paald in het Wetboek van de inkomstenbelastingen
om de vermogenssituatie van de schuldenaar te be-
palen met het oog op het invorderen van verschul-
digde sommen. Deze bevoegdheden worden op
heden echter niet aangewend door andere perso-
neelsleden dan de controleurs, met uitzondering van
het inwinnen van schriftelijke inlichtingen.
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IV. Wettelijke grondslag – Besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni
2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse
Belastingdienst;

– Wetboek der successierechten van 31 maart
1936, inzonderheid de artikelen 55ter en 60bis,
en de uitvoeringsbesluiten terzake;

– Wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en
luistergeld, en de uitvoeringsbesluiten;

– Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
wat de onroerende voorheffing in het Vlaamse
Gewest betreft, en de uitvoeringsbesluiten;

– Decreet van 22 februari 1995 tot regeling van
de invordering van niet-fiscale schuldvorderin-
gen voor de Vlaamse Gemeenschap en de in-
stellingen die eronder ressorteren, en de
uitvoeringsbesluiten;

– Decreet van 19 april 1995 houdende maatrege-
len ter bestrijding en voorkoming van leegstand
en verwaarlozing van bedrijfsruimten, en de uit-
voeringsbesluiten;

– Decreet van 22 december 1995 houdende bepa-
lingen tot begeleiding van de begroting 1996, in-
zonderheid hoofdstuk VIII, afdeling 2 met
betrekking tot de heffing ter bestrijding van
leegstand en verkrotting van gebouwen en/of
woningen, en de uitvoeringsbesluiten;

– Decreet van 18 mei 1999 houdende de organi-
satie van de ruimtelijke ordening.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in de wet van de in-
komstenbelastingen en de uitloopregeling van kijk-
en luistergeld, die ook het mandaat van officier van
gerechtelijke politie toekent.
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2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking

� Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde?
� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?

Toegang tot een gegevensbank: onder andere
het Rijksregister, de Kruispuntbank van Onder-
nemingen

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
� Op klacht van derden
� In opdracht van…
� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4.  Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings25

5. � Regulerende bevoegdheid:

6. � Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: �

25 Enkel met het oog op het uitvoeren van resttaken inzake kijk- en luistergeld (artikel 21 van de wet
van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld). In de praktijk wordt van deze hoedanigheid
geen gebruik meer gemaakt sinds 2002.
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VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening.

VIII. Legitimatiekaart �

IX. Varia

X. Organigram
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1.21 AGENTSCHAP INSPECTIE RUIMTELIJKE ORDENING, 
WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED

I. Algemene omschrijving Het Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (Inspectie
RWO) is een intern verzelfstandigd agentschap zon-
der rechtspersoonlijkheid.

Het agentschap werd opgericht voor de uitvoering
van het beleid, inzonderheid voor de handhaving en
het toezicht inzake ruimtelijke ordening, huisves-
ting, monumenten en landschappen en, wat het va-
rend of het roerend archeologisch erfgoed betreft,
inzake het cultureel erfgoed.

Het agentschap heeft als missie:
– De nodige handhavingsmaatregelen te treffen

met het oog op preventie, effectieve bestraffing
en het tijdige herstel van wanbedrijven of over-
tredingen inzake ruimtelijke ordening, huisves-
ting, monumenten en landschappen en, als ze
betrekking hebben op het varend erfgoed of het
roerend archeologisch erfgoed, inzake het cul-
tureel erfgoed;

– Erover te waken dat de externe actoren in het
beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbe-
leid en Onroerend Erfgoed handelen conform
de wetgeving en de beginselen van behoorlijk
bestuur, door een georganiseerd toezicht op
hun werking en activiteiten;

– Door een georganiseerde controle erover te wa-
ken dat de begunstigden de subsidies, toelagen,
premies of tegemoetkomingen die worden toe-
gekend in het beleidsdomein Ruimtelijke Orde-
ning, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
aanwenden voor de doeleinden waarvoor ze
worden toegekend en dat ze de voorwaarden
naleven die terzake worden gesteld.
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II. Coördinaten Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Phoenixgebouw
Koning Albert II-laan 19, bus 22
1210 Brussel
Tel.: 02/553.83.63
Fax: 02/553.83.65
E-mail: inspectie@rwo.vlaanderen.be
Website: www.ruimtelijkeordening.be

III. Personeelsbezetting 116 personeelsleden waarvan 85 in de afdeling In-
spectie en 31 in de afdeling Toezicht.

IV. Wettelijke grondslag – Besluit van de Vlaamse Regering van
10 november 2005 tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap zonder rechtsper-
soonlijkheid Inspectie RWO;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni
2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het
beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbe-
leid en onroerend erfgoed en houdende aanpas-
sing van de regelgeving inzake ruimtelijke
ordening en onroerend erfgoed als gevolg van
het bestuurlijk beleid;

– Besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni
2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het
beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbe-
leid en onroerend erfgoed en houdende aanpas-
singen van de regelgeving inzake wonen als
gevolg van het bestuurlijk beleid;

– Decreet van 18 mei 1999 houdende de organi-
satie van de ruimtelijke ordening;

– Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van
monumenten en stads- en dorpsgezichten;

– Decreet van 30 juni 1993 houdende de bescher-
ming van het archeologisch patrimonium;

– Decreet van 16 april 1996 betreffende de land-
schapszorg;
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– Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse
Wooncode;

– De uitvoeringsbesluiten van deze decreten.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden zoals bepaald in het Besluit van
de Vlaamse Regering van 10 november 2005 tot op-
richting van het intern verzelfstandigd agentschap
zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO en in
het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisa-
tie van de ruimtelijke ordening.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten

Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen26

Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-
gendeel
Gebruik van dwangmiddelen: de gerechtelijke
verzegeling

� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van de procureur des Konings (wat
de stedenbouwkundige inspecteurs en de
wooninspecteurs betreft)
Op basis van inlichtingen verkregen van derden

� Andere

26 De controleambtenaren die beschikken over de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie
hebben meer uitgebreide bevoegdheden inzake huiszoeking bij heterdaad, inwinnen van inlichtin-
gen, inzage nemen van stukken, opnemen van verklaringen en getuigenissen.
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4. Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings27

5. Regulerende bevoegdheid: Het stilleggen van de werkzaamheden

6. � Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: Administratieve verzegeling
Uitvaardiging van stakingsbevel

VI. Jaarverslag �

VII. Toezichthoudend orgaan Vlaams minister van Financiën en Begroting en
Ruimtelijke Ordening en Vlaams minister van Bin-
nenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inbur-
gering.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia

27  De stedenbouwkundige inspecteurs en de wooninspecteurs hebben de hoedanigheid van officier
van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en beschikken op basis daarvan
over meer uitgebreide opsporingsbevoegdheden. De andere controleambtenaren van het Agent-
schap hebben slechts de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie voor zover zij optreden
in het kader van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en
dorpsgezichten en het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg.
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X. Organigram
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2. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST
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2.1 DIRECTIE GEWESTELIJKE HUISVESTINGINSPECTIE

I. Algemene omschrijving De Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie ka-
dert in het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huis-
vesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Tegen de achtergrond van eenieders recht op een
behoorlijke huisvesting, gewaarborgd door de
Grondwet, werd deze directie opgericht om erover
te waken dat het recht op een behoorlijke woning
voor huurders en bewoners in het voormelde ge-
west gegarandeerd wordt. Hiertoe beschikt de direc-
tie over juristen, administratieve coördinatoren,
inspecteurs en sociaal assistenten28. Meer in het bij-
zonder ziet de directie toe op de naleving van de
verder te bespreken Brusselse huisvestingscode29.

II. Coördinaten Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie
Communicatie Centrum Noord (C.C.N. – Noord-
station)
Vooruitgangsstraat 80
1035 Brussel
Tel.: 02/204.12.40
Fax: 02/204.12.73
Website: www.brussel.irisnet.be en www.huis-
vestingscode.be

III. Personeelsbezetting Op 1 mei 2007 telde de Directie Gewestelijke Huis-
vestinginspectie 28 personeelsleden.

IV. Wettelijke grondslag De Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie ont-
leent haar takenpakket aan hoofdstuk I van titel III
van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de
Brusselse huisvestingscode. Dit hoofdstuk is geti-

28 www.brussel.irisnet.be.
29 Idem.
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teld “Verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid
en uitrusting van de woningen”. Deze situering van
haar takenpakket in de ordonnantie geeft duidelijk
aan waarmee de directie gelast is, namelijk iedereen
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegang te
waarborgen tot een woning die beantwoordt aan de
minimale vereisten inzake veiligheid, gezondheid en
uitrusting. Bepaalde aspecten van de huisvestings-
code kregen nadere uitwerking in een besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 februari
2004.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden van de directie hangen samen
met de taken die zij dient te vervullen om haar in IV.
in het algemeen geschetste opdracht te vervullen.
Die taken zijn: 1° het afleveren van een conformi-
teitsattest, zes jaar geldig en hernieuwbaar: dit attest
is verplicht voor alle te huur gestelde woningen van
28 m² of kleiner (bewoonbare oppervlakte) of voor
te huur gestelde gemeubileerde woningen en dient
aangevraagd te worden door de verhuurder alvorens
deze de woning te huur stelt; 2° het afleveren van
een conformiteitsbewijs: dit bewijs dat voor alle wo-
ningen aangevraagd kan worden, is niet verplicht;
vraagt de verhuurder het aan, dan controleert de di-
rectie de woning; 3° het afleveren van een confor-
miteitscontroleattest op verzoek van de verhuurder,
wanneer deze de nodige werkzaamheden uitgevoerd
heeft aan een woning, waarvoor door de directie op
basis van de huisvestingscode of door de burge-
meester op basis van artikel 135 van de nieuwe ge-
meentewet eerst een verhuurverbod opgelegd werd;
4° het voeren van onderzoek ten gevolge van klach-
ten, neergelegd door de huurder, het gemeentebe-
stuur, het OCMW, enzovoort of op eigen initiatief:
in dit laatste geval worden bij vaststelling van nale-
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ving van de voorwaarden geen attesten afgeleverd30.
De norm, waaraan de conformiteit van de betrok-
ken woningen getoetst moet worden, ligt vast in
artikel 4 van de ordonnantie van 17 juli 2003. Aan te
stippen valt dat aan een en ander een administratie-
ve kost voor de burger verbonden is.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking

� Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen

� Inzage van stukken
� Verklaringen of getuigenissen opnemen
� Fouillering

Opstellen van proces-verbaal
 Zo ja, bewijswaarde? Geen bijzondere be-

wijswaarde
� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
�31Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief32

Op klacht van derden33

In opdracht van degenen die een attest, zoals
hoger bedoeld, wensen te bekomen

� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

30 Zie voor dit alles: www.brussel.irisnet.be.
31 De Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie heeft geen rechtstreekse toegang tot een gegevens-

bank, publiekrechtelijk dan wel privaatrechtelijk van aard. Dit neemt niet weg dat het voorkomt dat
de directie in bepaalde dossiers bij de FOD Financiën een uittreksel uit de kadastrale legger
opvraagt met betrekking tot een bepaald onroerend goed. Ook richt de directie aan de Brusselse
gemeentelijke administraties punctuele verzoeken tot het bekomen van een uittreksel uit het bevol-
kingsregister.

32 Zie terzake 1. van V.
33 Zie terzake 1. van V.
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5.  Regulerende bevoegdheid:

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
Administratieve geldboete

� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing

Intrekking of schorsing van een vergunning/in-
trekking of inhouding van een identificatiekaart
Andere

7. Andere: Men kan het advies inwinnen van een deskundi-
ge.

VI. Jaarverslag �34

VII. Toezichthoudend orgaan De directie situeert zich in het Bestuur Ruimtelijke
Ordening en Huisvesting, dat op zijn beurt kadert in
het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west.

Daarnaast dient in het bijzonder vermeld dat er be-
roepsmogelijkheden ingeschreven zijn in de ordon-
nantie van 17 juli 2003 tegen negatieve beslissingen
van de directie, alsmede inzake de oplegging van ad-
ministratieve boetes.

VIII. Legitimatiekaart 35 (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia Jaarlijks wordt een lijst opgesteld van de aanvra-
gen die de directie bereikten en van het gevolg
dat eraan gegeven werd. Deze lijst wordt onder
meer overgemaakt aan de Adviesraad voor
Huisvesting.

34 De Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie publiceert geen jaarverslag, maar bezorgt aan haar
voogdijminister en aan haar hiërarchische overheden wel een overzicht van haar activiteiten over
het afgelopen jaar.

35 Deze legitimatiekaart wordt gedragen door de architecten, de inspecteurs en de sociaal assistenten
van de Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie.
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X. Organigram
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2.2 DIRECTIE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN

I. Algemene omschrijving De Directie Monumenten en Landschappen kadert
in het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De belang-
rijkste taken van deze directie zijn: 1° de vrijwaring
van het onroerend erfgoed (monumenten en land-
schappen); 2° het behandelen van de aanvragen in-
zake restauratiewerken aan gevrijwaarde goederen
en het toezicht op de goede uitvoering ervan; 3° het
beheren van het archeologische erfgoed; 4° het in-
formeren en sensibiliseren van het publiek (open
monumentendagen, tentoonstellingen publicaties,
enz.)36.

II. Coördinaten Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Directie Monumenten en Landschappen
Communicatie Centrum Noord (C.C.N.)
Vooruitgangsstraat 80
1035 Brussel
Tel.: 02/204.25.75
Fax: 02/204.15.22
E-mail: broh.monumenten@mbhg.irisnet.be
Website: www.brussel.irisnet.be en www.monu-
ment.irisnet.be

III. Personeelsbezetting De inspectiedienst van de Directie Monumenten en
Landschappen bestaat uit 3 attachés.

IV. Wettelijke grondslag De Directie Monumenten en Landschappen is be-
voegd om controle uit te oefenen op het besluit van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april
2004 houdende vaststelling van het Brussels wet-
boek van ruimtelijke ordening, meer bepaald op de

36 www.monument.irisnet.be. Elders op deze site luidt het als volgt: “Zij (de Directie Monumenten en
Landschappen) behandelt de aanvragen tot vrijwaring, nl. bescherming (klassering) of inschrijving op de bewaarlijst
alsook de aanvragen inzake werken, nl. restauratie of conservatie aan de beschermde goederen, en inzake subsidies”.
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artikelen uit dit besluit die het domein van de direc-
tie aangaan: deze bepalingen zijn opgenomen in
titel V van het voormelde besluit. In deze titel zijn
de bepalingen van de ondertussen opgeheven or-
donnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van
het onroerend erfgoed overgenomen. Daarnaast is
de directie controlebevoegd voor de uitvoerings-
wetgeving inzake het voormelde besluit.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De artikelen 300 en 304 van titel X van het in IV.
vernoemde besluit van 9 april 2004 stellen een aan-
tal inbreuken op het Brussels wetboek van ruimtelij-
ke ordening strafbaar: het gaat hier onder meer om
inbreuken op artikelen die de bescherming van het
onroerend erfgoed beogen. De overige bepalingen
van deze titel X verlenen de Directie Monumenten
en Landschappen bepaalde bevoegdheden om ter-
zake controlerend op te treden.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten
Huiszoeking

� Inbeslagneming
� Inlichtingen inwinnen
� Inzage van stukken
� Verklaringen of getuigenissen opnemen
� Fouillering

Opstellen van proces-verbaal
 Zo ja, bewijswaarde? Geen bijzondere be-

wijswaarde
� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?

Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
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In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden

� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid:

6. � Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag �

VII. Toezichthoudend orgaan De directie situeert zich in het Bestuur Ruimtelijke
Ordening en Huisvesting, dat op zijn beurt kadert in
het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west.

Verder geldt in het bijzonder dat tot een huiszoe-
king enkel overgegaan kan worden mits machtiging
van de politierechter.

Ook met betrekking tot de regulerende bevoegd-
heid van de inspecteurs, met name met betrekking
tot hun bevoegdheid de staking te gelasten, zijn in
de wetgeving toezichtsmechanismen ingebouwd,
meer bepaald op het niveau van (onder meer) de ge-
machtigde ambtenaar en op het niveau van de rech-
ter in kortgeding.
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VIII. Legitimatiekaart �37

IX. Varia Diegene die zich verzet tegen het recht van
huiszoeking van de inspecteurs is strafbaar.
Hetzelfde geldt voor degene die een bevel tot
staking niet naleeft.

X. Organigram38

37 Er is een legitimatiekaart voorzien, maar die is nog niet voorhanden.
38 Zie III.: één van de drie attachés leidt de inspectiedienst, de andere twee zijn zijn/haar vervangers.
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2.3 DIRECTIE STEDENBOUW

I. Algemene omschrijving De Directie Stedenbouw kadert in het Bestuur
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. De belangrijkste taken
van deze directie zijn: 1° het beheren van aanvragen
van stedenbouwkundige vergunningen, steden-
bouwkundige attesten, verkavelingsvergunningen
en verkavelingsattesten; 2° het behandelen van aan-
vragen van stedenbouwkundige vergunningen,
stedenbouwkundige attesten, verkavelingsvergun-
ningen en verkavelingsattesten, beheerd door de ge-
meenten; 3° het voorstellen van besluiten
betreffende de bijzondere bestemmingsplannen, de
gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen
en dergelijke; 4° het beheren van de voorafgaande
effectenbeoordeling; 5° het verschaffen van infor-
matie; 6° het beheren van de bouwmisdrijven en de
stedenbouwkundige lasten. De opdrachten van de
Directie Stedenbouw worden vervuld in de vorm
van een partnerschap met de negentien gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsmede in
nauwe samenwerking met de overige directies van
het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting,
met het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en met andere regionale instanties39.

II. Coördinaten Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
Directie Stedenbouw
Communicatie Centrum Noord (C.C.N.)
Vooruitgangsstraat 80
1035 Brussel
Tel.: 02/204.23.77
Fax: 02/204.15.23
Website: www.brussel.irisnet.be

39 www.brussel.irisnet.be.
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III. Personeelsbezetting De Directie Stedenbouw telt 50 personeelsleden, de
cel overtredingen 2.

IV. Wettelijke grondslag De Directie Stedenbouw is bevoegd om controle uit
te oefenen op het besluit van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering van 9 april 2004 houdende vast-
stelling van het Brussels wetboek van ruimtelijke
ordening, meer bepaald op de artikelen uit dit be-
sluit die het domein van de directie aangaan. In de
betrokken artikelen zijn de bepalingen van de on-
dertussen opgeheven ordonnantie van 29 augustus
1991 houdende organisatie van de planning en de
stedenbouw overgenomen.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De artikelen 300 en 304 van titel X van het in IV.
vernoemde besluit van 9 april 2004 stellen een aan-
tal inbreuken op het Brussels wetboek van ruimtelij-
ke ordening strafbaar. Het gaat hier onder meer om
inbreuken inzake materies, waarvoor de Directie
Stedenbouw bevoegd is. De overige bepalingen van
deze titel X verlenen de voormelde directie bepaal-
de bevoegdheden om terzake controlerend op te
treden.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten
Huiszoeking

� Inbeslagneming
� Inlichtingen inwinnen
� Inzage van stukken
� Verklaringen of getuigenissen opnemen
� Fouillering

Opstellen van proces-verbaal
 Zo ja, bewijswaarde? Juridische bewijswaarde

� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?

Toegang tot een gegevensbank40
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3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden41

� In opdracht van…
� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid:

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
Administratieve geldboete

� Onmiddellijke inning
Waarschuwing

� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-
trekking of inhouding van een identificatiekaart

� Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan De directie situeert zich in het Bestuur Ruimtelijke
Ordening en Huisvesting, dat op zijn beurt kadert in
het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west.

Verder geldt in het bijzonder dat tot een huiszoe-
king enkel overgegaan kan worden mits machtiging
van de politierechter.

Ook met betrekking tot de regulerende bevoegd-
heid van de inspecteurs, met name met betrekking
tot hun bevoegdheid de staking te gelasten, zijn in

40 Meer bepaald heeft de Directie Stedenbouw toegang tot de gegevensbank ‘Coface Euro D.B.’.
41 Er wordt enkel opgetreden op grond van een schriftelijke klacht.
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de wetgeving toezichtsmechanismen ingebouwd,
meer bepaald op het niveau van (onder meer) de ge-
machtigde ambtenaar en op het niveau van de rech-
ter in kortgeding.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia Diegene die zich verzet tegen het recht van
huiszoeking van de inspecteurs is strafbaar.
Hetzelfde geldt voor degene die een bevel tot
staking niet naleeft.
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X. Organigram
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2.4 LEEFMILIEU BRUSSEL – BRUSSELS INSTITUUT VOOR 
MILIEUBEHEER (BIM)

I. Algemene omschrijving Leefmilieu Brussel – Brussels Instituut voor Milieu-
beheer (BIM) is een pararegionale instelling, opge-
richt om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij te
staan bij het uitvoeren van zijn beleid. Het betreft
hier meer bepaald een instelling van openbaar nut
van het type A42. In deze context is Leefmilieu
Brussel – BIM enerzijds de milieu- en energieadmi-
nistratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ze
is opgevat als een instantie voor onderzoek, plan-
ning, advies en informatie, alsmede voor vergunnin-
gen, toezicht en controle. Anderzijds fungeert deze
dienst ook als regulator van de energiemarkten in
het voormelde gewest. Een en ander brengt met
zich mee dat in de praktijk leefmilieu Brussel – BIM
de verschillende milieuthema’s (lucht, water43, afval,
bodem, groene ruimten en biodiversiteit, geluid,
energie, gezondheid en leefmilieu, ecomobiliteit,
enz.) beheert. In dit kader gaan de inspectiediensten
van Leefmilieu Brussel – BIM onder meer44 over
tot het controleren van en het toezicht houden op
de naleving van de milieuwetgeving in het algemeen
en van de milieuvergunningen in het bijzonder45.

42 www.brussel.irisnet.be.
43 Recentelijk werden aan het takenpakket van Leefmilieu Brussel – BIM de opdrachten die voorheen

door de directie waterbeheer vervuld werden, toevertrouwd. Het betreft hier in het bijzonder de
controle inzake de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen ver-
ontreiniging (B.S. 1 mei 1971; zie ook Ord. Br. H. Gew. 20 oktober 2006 tot opstelling van een
kader voor het waterbeleid, B.S. 3 november 2006).

44 De overige taken hebben niet direct betrekking op inspectie en worden dan ook – gelet op de focus
van dit cahier – in deze algemene omschrijving onbesproken gelaten. Zie voor deze taken
www.brussel.irisnet.be en artikel 3 van het verder te bespreken Koninklijk besluit van 8 maart 1989.
Voor een verdere omkadering van het takenpakket van Leefmilieu Brussel – BIM, zie ook: Besl. Br.
H. Reg. 20 september 2001 tot vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan, B.S.
16 oktober 2001.

45 Idem.
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II. Coördinaten Leefmilieu Brussel – BIM
Gulledelle 100
1200 Brussel
Tel.: 02/775.75.11
Fax: 02/775.76.11
Website: www.leefmilieubrussel.be, www.brus-
sel.irisnet.be, www.rlbhg.be, www.irqt-kint.be,
www.stadswinkel.be en www.irceline.be

III. Personeelsbezetting Hierover werden geen gegevens bekomen.

IV. Wettelijke grondslag Leefmilieu Brussel – BIM werd als instelling van
openbaar nut van het type A met rechtspersoonlijk-
heid opgericht bij Koninklijk besluit van 8 maart
1989. Artikel 3 van dit besluit bepaalt de opdrachten
van Leefmilieu Brussel – BIM. Artikel 1, lid 1 van
een besluit van 20 mei 1999 van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering geeft aan op welke wetge-
ving de controle door Leefmilieu Brussel – BIM
zich concreet richt.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: Om zijn opdrachten te kunnen vervullen, beschikt
Leefmilieu Brussel – BIM over de bevoegdheden die
vervat zijn in de ordonnantie van 25 maart 1999 be-
treffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging
en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking

� Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
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Opstellen van proces-verbaal
 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-

gendeel
� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden

� In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid:

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
Administratieve geldboete

� Onmiddellijke inning
Waarschuwing
Intrekking of schorsing van een vergunning

� Andere

7. Andere: De inspecteurs kunnen de politie om assistentie
vragen.
De inspecteurs kunnen zich laten bijstaan door
deskundigen.
De inspecteurs mogen overgaan tot metingen
van verontreiniging en tot het nemen van mon-
sters.

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan Als instelling van openbaar nut van het type A hangt
het beheer van Leefmilieu Brussel – BIM recht-
streeks af van de toezichthoudende minister die be-
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voegd is voor de door de dienst behandelde
aangelegenheden46.

Specifiek dient melding gemaakt van de mogelijk-
heid van iedere belanghebbende om tegen het bevel
om een activiteit gedeeltelijk of volledig stop te zet-
ten of om een of meer inrichtingen te sluiten, be-
roep in te stellen bij het milieucollege, zoals bedoeld
in artikel 79 van de ordonnantie van 5 juni 1997 be-
treffende de milieuvergunningen.

VIII. Legitimatiekaart (Zie zxemplaar op cd-rom)

IX. Varia Om op gerechtelijk vlak te kunnen optreden, is
een eedaflegging vereist.
Met naleving van de bepalingen van een samen-
werkingsakkoord dat geratificeerd wordt over-
eenkomstig artikel 92bis, § 1, lid 2 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervor-
ming der instellingen, kan de Regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor alle of be-
paalde categorieën van inrichtingen bepalingen
vaststellen met betrekking tot de nadere regels
op het vlak van de inspectie. Die bepalingen
hebben met name betrekking op de frequentie
van de controles en op de meetmethoden.
Is strafbaar met een administratieve geldboete
van 62,5 euro tot 625 euro enerzijds de persoon
die zich met overtreding van artikel 9, § 1 van
de ordonnantie van 25 maart 1999 verzet tegen
maatregelen die de toezichthoudende perso-
neelsleden genomen of bevolen hebben en an-
derzijds de persoon die zich met overtreding
van de artikelen 12, 13 en 14 van de voormelde
ordonnantie verzet tegen bezoeken, proefne-
mingen, controles en onderzoeken.

46 Idem.
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Is strafbaar met een administratieve geldboete
van 625 euro tot 62.500 euro de persoon die
zich verzet tegen de organisatie of het verloop
van een deel van de onderzoeksprocedure voor
een aanvraag om een milieuattest of een milieu-
vergunning of voor een erkenningsaanvraag, de
uitoefening van de opdracht van de ambtena-
ren, belast met het toezicht op de inrichtingen
of van de erkende of aan een registratie onder-
worpen personen, of de uitoefening van de op-
drachten die de rechter aan het BIM kan
toevertrouwen.
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X. Organigram
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2.5 AGENTSCHAP NET BRUSSEL

I. Algemene omschrijving Het Agentschap Net Brussel is een pararegionale in-
stelling, opgericht om het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bij te staan bij het uitvoeren van zijn beleid.
Het betreft hier meer bepaald een instelling van
openbaar nut van het type A47. In deze context ver-
vult het agentschap taken enerzijds rond leefmilieu
en afvalbeheer en anderzijds rond openbare rein-
heid. De inspectietaak van het agentschap48 situeert
zich in het eerstvernoemde takenpakket: het Agent-
schap Net Brussel staat meer bepaald in voor het
toezicht op het sluikstorten in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en draagt bij tot de gerechtelijke
vervolging van stadsonvriendelijk gedrag49.

II. Coördinaten Agentschap Net Brussel
De Broquevillelaan 12 (4de verdieping)
1150 Brussel
Tel.: 0800/981.81 (gratis nummer) en 02/778.08.11
Fax: 02/780.28.88
Website: www.brussel.irisnet.be en www.netbrus-
sel.be

III. Personeelsbezetting Het Agentschap Net Brussel telt thans ongeveer
2.000 personeelsleden: een dertigtal ervan houdt
zich specifiek bezig met inspectietaken, zoals het
uitvoeren van controles, verhoren en het opstellen
van processen-verbaal.

47 www.brussel.irisnet.be.
48 De overige taken hebben niet direct betrekking op inspectie en worden dan ook – gelet op de focus

van dit cahier – in deze algemene omschrijving onbesproken gelaten. Zie voor deze taken
www.brussel.irisnet.be. Voor een verdere omkadering van het takenpakket van Leefmilieu Brussel –
BIM, zie ook: Besl. Br. H. Reg. 20 september 2001 tot vaststelling van het ontwerp van gewestelijk
ontwikkelingsplan, B.S. 16 oktober 2001, waarin voorzien wordt in netheidscontracten tussen het
Agentschap Net Brussel en iedere Brusselse gemeente (zie terzake ook: Omzendbrief van
24 oktober 2001 van de Minister van Leefmilieu en Openbare Netheid van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest betreffende de rol van de gemeenten in de bestraffing van inbreuken op de openbare
netheid, B.S. 24 oktober 2001).

49 www.brussel.irisnet.be.
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IV. Wettelijke grondslag Het Agentschap Net Brussel werd als instelling van
openbaar nut van het type A met rechtspersoonlijk-
heid opgericht bij ordonnantie van 19 juli 1990.
Artikel 7, § 3 van deze ordonnantie bepaalt de in-
spectieopdrachten van het agentschap. Artikel 2,
lid 1 van een besluit van 20 mei 1999 van de Brus-
selse Hoofdstedelijke Regering geeft aan op welke
wetgeving de controle door het Agentschap Net
Brussel zich concreet richt. Meer bepaald contro-
leert het agentschap het verbod, ingeschreven in
artikel 8 van de ordonnantie van 7 maart 1991 be-
treffende de preventie en het beheer van afvalstof-
fen.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: Om zijn opdrachten te kunnen vervullen, beschikt
het agentschap over de bevoegdheden die vervat
zijn in de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffen-
de de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de
bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-
gendeel

� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank
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3. Initiatief van het optreden: � Op eigen initiatief
� Op klacht van derden
� In opdracht van…
� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid:

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning

Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: De inspecteurs kunnen de politie om assistentie
vragen.
De inspecteurs kunnen zich laten bijstaan door
deskundigen.
De inspecteurs mogen overgaan tot metingen
van verontreiniging en tot het nemen van mon-
sters.

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan Als instelling van openbaar nut van het type A hangt
het beheer van het Agentschap Net Brussel recht-
streeks af van de toezichthoudende minister die be-
voegd is voor de door de dienst behandelde
aangelegenheden50.

50 Idem.
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Specifiek dient melding gemaakt van de mogelijk-
heid van iedere belanghebbende om tegen het bevel
om een activiteit gedeeltelijk of volledig stop te zet-
ten of om een of meer inrichtingen te sluiten, be-
roep in te stellen bij het milieucollege, zoals bedoeld
in artikel 79 van de ordonnantie van 5 juni 1997 be-
treffende de milieuvergunningen.

Ten slotte dient nog vermeld dat voor de perso-
neelsleden van het agentschap een aparte tuchtrege-
ling geldt.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia Om op gerechtelijk vlak te kunnen optreden, is
een eedaflegging vereist.
Met naleving van de bepalingen van een samen-
werkingsakkoord dat geratificeerd wordt over-
eenkomstig artikel 92bis, § 1, lid 2 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervor-
ming der instellingen, kan de regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor alle of be-
paalde categorieën van inrichtingen bepalingen
vaststellen met betrekking tot de nadere regels
op het vlak van de inspectie. Die bepalingen
hebben met name betrekking op de frequentie
van de controles en op de meetmethoden.
Is strafbaar met een administratieve geldboete
van 62,5 euro tot 625 euro enerzijds de persoon
die zich met overtreding van artikel 9, § 1 van
de ordonnantie van 25 maart 1999 verzet tegen
maatregelen die de toezichthoudende perso-
neelsleden genomen of bevolen hebben en an-
derzijds de persoon die zich met overtreding
van de artikelen 12, 13 en 14 van de voormelde
ordonnantie verzet tegen bezoeken, proefne-
mingen, controles en onderzoeken.
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X. Organigram

Cahier 5 Comite P.fm  Page 141  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



Cahier 5 Comite P.fm  Page 142  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



Overzicht van de bijzondere inspectiediensten en hun bevoegdheden 143

2.6 HAVEN VAN BRUSSEL

I. Algemene omschrijving De gewestelijke vennootschap van de Haven van
Brussel is een pararegionale instelling, opgericht om
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij te staan bij
het uitvoeren van zijn beleid. Het betreft hier meer
bepaald een instelling van openbaar nut van het
type B51. De Haven van Brussel krijgt in deze con-
text het beheer, de exploitatie en de uitbouw van de
haven en de haveninstallaties in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest toevertrouwd52.

II. Coördinaten Haven van Brussel
Redersplein 6
1000 Brussel
Tel.: 02/420.67.00
Fax: 02/420.69.74
Website: www.brussel.irisnet.be en www.havenvan-
brussel.irisnet.be

III. Personeelsbezetting Hierover werden geen gegevens bekomen.

IV. Wettelijke grondslag De Haven van Brussel werd als publiekrechtelijke
rechtspersoon opgericht bij ordonnantie van
3 december 1992. Deze ordonnantie werd gewijzigd
bij ordonnantie van 6 november 2003. Hierdoor
werd een havenkapiteinsdienst ingericht met con-
trolerende bevoegdheden: deze dienst ressorteert
onder de Haven van Brussel.

51 www.brussel.irisnet.be.
52 Idem. Om de omvang van deze taak te duiden, wijst de voormelde bron op het volgende: “De haven

van Brussel ligt in een omvangrijke haven- en industriezone die meer dan 300 ondernemingen omvat, die zorgt voor
12.000 banen (waarvan 8.000 rechtstreeks), en waar elk jaar ongeveer 6 miljoen tot goederen worden verscheept. De
haven van Brussel beschikt met het T.I.R. (Transport international routier)-opslagcentrum over een economische pool
en een bevoorradingscentrum dat op volle kracht draait. De gebouwen van het T.I.R.-centrum bieden een opslag-
ruimte van 160.000m². Deze opslagruimten, op vijf minuten van het centrum van Brussel, dienen zowel voor de in-
en uitklaring van de goederen als voor de opslag en logistiek”.
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V. Bevoegdheden

1. Algemeen: Luidens artikel 16bis, § 1, lid 2 van de ordonnantie
van 3 december 1992 ziet de havenkapiteinsdienst
in het bijzonder toe op de naleving van de geweste-
lijke politieverordening, bedoeld in paragraaf 2 van
het voornoemde artikel. Hiertoe beschikt ze over
de bevoegdheden, bepaald in de wet van 5 mei 1936
tot vaststelling van het statuut der havenkapiteins.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten

� Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen
Fouillering
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-
gendeel
Gebruik van dwangmiddelen

� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid:
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6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
Administratieve geldboete
Onmiddellijke inning

� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: Men kan overgaan tot verzegeling.

Men kan de bijstand vorderen van de ambtena-
ren van de scheepvaartcontrole en van de fede-
rale politie en men kan de medewerking
vorderen van elke gezagvoerder, kapitein,
schipper of chauffeur en van elke andere per-
soon die een voer-, vaar-, veer- of haventuig on-
der zijn hoede heeft.

Men kan monsters nemen.

In het kader van de controle inzake het veilig la-
den en lossen van bulkschepen mogen de amb-
tenaren eisen onaangekondigd aanwezig te zijn
bij de laad- en losverrichtingen.

VI. Jaarverslag �

VII. Toezichthoudend orgaan Als instelling van openbaar nut van het type B staat
het bestuursorgaan van de Haven van Brussel onder
het toezicht van de minister(s), bevoegd voor ha-
venaangelegenheden53.

Voorts dient in het bijzonder vermeld dat inzake de
administratieve geldboete beroepsmogelijkheden bij
de rechterlijke macht voorzien zijn.

Ten slotte geldt voor de havenkapitein en zijn ad-
juncten een specifieke tuchtregeling.

53 Idem.
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VIII. Legitimatiekaart �

IX. Varia De haveninspecteurs leggen een eed af voor de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

De politierechter is bevoegd voor overtredin-
gen van bevelen, gegeven door een kapitein, een
adjunct-kapitein, een luitenant of een bediende
van een havenkapiteinsdienst en voor overtre-
dingen van reglementen genomen voor de ex-
ploitatie, de veiligheid en de politie in de havens.

X. Organigram
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2.7 DIRECTIE PROGRAMMA-MANAGEMENT

I. Algemene omschrijving De Directie Programma-management (DPM) ka-
dert in het Bestuur Uitrusting en Vervoer van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij heeft als op-
dracht de specifieke programma’s, de projecten en
de initiatieven met betrekking tot de bevoegdheden
van het voormelde bestuur te consolideren in een
programmatie, een meerjarenplanning en een jaar-
lijkse gewestbegroting. De directie staat voor elk
project en specifiek programma in voor de coördi-
natie bij elke sleutelfase van de interne en externe
betrokkenen; in deze setting vergewist ze zich ook
permanent van de naleving van de planning, de ver-
wachte doelstellingen en de aanwending van de
overeenstemmende financiële middelen. De Direc-
tie Programma-management beheert eveneens de
coördinatie en de organisatie van de werven op de
gewestwegen en op bepaalde gemeentewegen54.
Om deze taken te kunnen vervullen, beschikt de di-
rectie over de cel coördinatie van de werven. Deze
cel vervult bepaalde taken voor rekening van de
wegbeheerder van de Brusselse gewestwegen (Di-
rectie beheer en onderhoud55) en verzekert het se-
cretariaat van de Commissie voor de coördinatie
van de werven van de nutsmaatschappijen. Om die
taak te kunnen vervullen, bestaat de cel uit vier sec-
ties. De inspectieopdracht wordt vervuld door de
sectie terrein56. Zij is belast met de technische ana-
lyses van alle documenten die bij de cel toekomen
(toelatingsaanvragen, afwijkingen, plannen, enz.).
Daarnaast moeten haar controleurs op het terrein
nagaan of de gestelde voorwaarden nageleefd wor-

54 www.brussel.irisnet.be.
55 Aan te stippen valt dat enkele leden van de cel district van deze directie houder zijn van een man-

daat van officier van gerechtelijke politie.
56 De andere secties zijn de afdeling administratie, de sectie cartografie en de sectie informatica (idem).
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den en desgevallend een proces-verbaal opstellen
van eventuele inbreuken. Soms moeten zij voor en
na werken plaatsbeschrijvingen opmaken. Ten slot-
te beheert de sectie de klachten aangaande de wer-
ken57.

II. Coördinaten Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Directie Programma-management
Communicatie Centrum Noord (C.N.N.)
Vooruitgangsstraat 80
1035 Brussel
Tel.: 02/204.20.79
Fax: 02/204.15.33
E-mail: coordiwerf@mbhg.irisnet.be en coordi-
chantier@mrbc.irisnet.be
Website: www.brussel.irisnet.be en www.coor-
di.irisnet.be

III. Personeelsbezetting De inspectie van de Directie Programma-manage-
ment situeert zich in de sectie terrein van de cel
coördinatie van de werken58. Deze sectie bestaat uit
12 personen: zes ervan zijn controleurs; één van hen
verzorgt het administratieve deel van de dienst59.

IV. Wettelijke grondslag De Directie Programma-management ontleent haar
controlebevoegdheid aan artikel 23, lid 2 van de or-
donnantie van 5 maart 1998 betreffende de coördi-
natie en de organisatie van de werken op de
openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen:

57 Idem.
58 Zie terzake I.
59 Idem.
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2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-
gendeel

� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden

� Andere

4. Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid:

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
Administratieve geldboete

� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: De inspecteurs kunnen de politie om bijstand
vragen.

VI. Jaarverslag �
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VII. Toezichthoudend orgaan – De Directie Programma-management situeert
zich in het Bestuur Uitrusting en Vervoer, dat
op zijn beurt kadert in het Ministerie van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

– Door hun hoedanigheid van officier van ge-
rechtelijke politie staan de betrokken inspec-
teurs onder het toezicht van de procureur-
generaal bij het Hof van beroep.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia De inspecteurs dienen de eed af te leggen.

X. Organigram
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2.8 DIRECTIE TAXI’S EN BIJZONDERE VORMEN VAN GEREGELD 
VERVOER

I. Algemene omschrijving De Directie Taxi’s en bijzondere Vormen van gere-
geld Vervoer kadert in het Bestuur Uitrusting en
Vervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het betreft een gewestinstantie die belast is met de
taxi’s en het verhuren van voertuigen met chauffeur
op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Meer concreet staat ze in voor het admini-
stratieve beheer van en het toezicht op ongeveer
1.300 taxi’s (81 ervan zijn aangepast aan personen
met beperkte mobiliteit) en 216 huurwagens met
chauffeur60. Men kan aan de directie klachten terza-
ke overmaken61.

II. Coördinaten Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Directie Taxi’s en bijzondere Vormen van geregeld
Vervoer
Communicatie Centrum Noord (C.C.N.)
Vooruitgangsstraat 80
1035 Brussel
Tel.: 02/204.27.62
Fax: 02/204.15.21
Website: www.brussel.irisnet.be, www.taxi.iris-
net.be en www.brusselstaxi.be

III. Personeelsbezetting De Directie Taxi’s en bijzondere Vormen van gere-
geld Vervoer heeft 5 controleurs in dienst. Het aan-
wervingsplan 2007bis voorziet in een uitbreiding
met 4 personeelsleden.

IV. Wettelijke grondslag De controledienst van de Directie Taxi’s en bijzon-
dere Vormen van geregeld Vervoer vindt zijn wette-

60 www.brussel.irisnet.be.
61 Dit gebeurt via een gratis meertalige telefooncentrale of rechtstreeks via www.brusselstaxi.be. Aan

te stippen valt dat men bij de directie ook terecht kan voor diverse informatieaanvragen en voor de
aangifte van verloren of gevonden voorwerpen van zowel taxiklanten als taxiprofessionals (idem).
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lijke grondslag in artikel 37 van de ordonnantie van
27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de
diensten voor het verhuren van voertuigen met
chauffeur.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: Luidens het eerste lid van artikel 37 van de in IV.
vermelde ordonnantie van 27 april 1995 is de direc-
tie bevoegd voor het opzoeken en vaststellen bij
proces-verbaal van overtredingen tegen de voormel-
de ordonnantie, tegen de uitvoeringsbesluiten ervan
of tegen de bepalingen van de vergunningen die
krachtens de voormelde ordonnantie afgegeven
worden. Meer bepaald komt deze bevoegdheid toe
aan de ambtenaren en beambten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest die terzake door de Brussel-
se Hoofdstedelijke Regering aangesteld zijn en van
die regering de hoedanigheid van agent of officier
van gerechtelijke politie gekregen hebben. Daar-
naast zijn luidens artikel 37, lid 2 van de ordonnantie
van 27 april 1995 de hiertoe bevoegde ambtenaren
en beambten eveneens gemachtigd om de feiten te
constateren en om proces-verbaal op te maken en
om alle noodzakelijke maatregelen te nemen, wan-
neer een voertuig zonder vergunning zich op een
aan taxi’s voorbehouden standplaats bevindt.

2.  Controlerende bevoegdheid: � Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking
Inbeslagneming

� Inlichtingen inwinnen
� Inzage van stukken
� Verklaringen of getuigenissen opnemen
� Fouillering

Opstellen van proces-verbaal
 Zo ja, bewijswaarde? Kracht van bewijs be-

houdens betichting van valsheid
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� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: � Op eigen initiatief
� Op klacht van derden
� In opdracht van…
� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5. � Regulerende bevoegdheid:

6. � Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan De Directie Taxi’s en bijzondere Vormen van gere-
geld Vervoer situeert zich in het Bestuur Uitrusting
en Vervoer, dat op zijn beurt kadert in het Ministe-
rie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia Een afschrift van de processen-verbaal, door de
betrokken ambtenaren en beambten opgesteld,
wordt binnen de acht werkdagen na vaststelling
van de overtreding naar de delinquent gestuurd.
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X. Organigram
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2.9 DIRECTIE ECONOMISCHE INSPECTIE

I. Algemene omschrijving De Directie Economische Inspectie kadert in het
Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze controleert –
vanuit een democratische benadering – het gebruik
van de overheidsfondsen die aan Brusselse KMO’s
toegekend worden in het kader van de wetgeving op
de economische expansie: deze overheidssteun
wordt toegekend uit de Brusselse gewestbegro-
ting62. Bij het uitvoeren van de inspectieopdracht
wordt nagegaan of een betoelaagde investering ver-
wezenlijkt werd, of ze niet overgedragen werd en of
de bestemming en de gebruiksvoorwaarden ervan
nageleefd werden63. De directie is niet bevoegd
voor problemen inzake bescherming van de consu-
ment noch voor de controle op de toepassing van
de Belgische economische reglementeringen: voor
de vervulling van deze taken is, op federaal niveau,
de Algemene Directie Controle en Bemiddeling
aangesteld64.

62 www.brussel.irisnet.be. De directie functioneert overigens niet louter controlerend: zij staat ook in
dienst van de Brusselse KMO’s, in die zin dat een Brusselse ondernemer, ongeacht of hij al dan niet
overheidssteun geniet, zich tot haar kan wenden met problemen of vragen in verband met zijn ver-
plichtingen inzake het behoud van gesubsidieerde investeringen (idem). In het jaarverslag 2005 luidt
het als volgt: “De directie economische inspectie voert controle uit over het gebruik van overheidssteun die wordt toe-
gekend aan ondernemingen voor de verwezenlijking van investeringen” (MINISTERIE VAN HET
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BESTUUR ECONOMIE EN WERKGELE-
GENHEID, Jaarverslag 2005, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2006, p. 59).

63 Idem. Indien een inbreuk vastgesteld wordt, wordt door de directie in functie van de omstandighe-
den – desgevallend mits akkoord van de minister van Economie – de gehele of gedeeltelijke terug-
betaling van de subsidie opgeëist en worden eventuele bijkomende economische voordelen
(bijvoorbeeld: vrijstelling van onroerende voorheffing en versnelde afschrijving) gewijzigd of afge-
schaft (zie terzake art. 15-17 van de ordonnantie van 1 juli 1993 en art. 14-17 van de ordonnantie
van 1 april 2004 (beide ordonnanties worden verder besproken)) (idem). De ten onrechte ontvangen
sommen worden bij de betrokken onderneming teruggevorderd (ibidem, p. 61; zie ook art. 15 van
het verder te bespreken besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 20 oktober 2005).
Aan te stippen valt dat de directie niet enkel met subsidiewetgeving in aanraking komt, maar ook
met bijvoorbeeld stedenbouwkundige en boekhoudkundige reglementeringen: ook schendingen
hiervan kunnen leiden tot het intrekken van een betoelaging (idem).

64 www.brussel.irisnet.be.
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II. Coördinaten Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Directie Economische Inspectie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel.: 02/800.35.40
Fax: 02/800.38.04
Website: www.brussel.irisnet.be

III. Personeelsbezetting Volgens het jaarverslag 2005 bedroeg op het einde
van het voormelde jaar het effectief van de Directie
Economische Inspectie 11 ambtenaren, waaronder
een directeur, een eerste attaché, belast met het uit-
voeren van inspectieopdrachten en aangewezen als
rekenkundige ontvanger voor het Rekenhof,
7 ambtenaren, belast met het uitvoeren van inspec-
tieopdrachten, en 2 ambtenaren die administratieve
ondersteuning verlenen65. Tot eind 2007 blijft deze
toestand ongewijzigd. Achteraf wordt, in functie
van bevoegdheidsuitbreiding, voorzien in de aan-
werving van twee attachés.

IV. Wettelijke grondslag De directie houdt toezicht op de uitvoering van
twee ordonnanties66, waarbij aan de Brusselse
KMO’s ter verwezenlijking van investeringen over-
heidssteun verleend wordt. Vooreerst gaat het om
de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de ge-
westelijke steun voor de algemene investeringen ten
gunste van de micro-, kleine of middelgrote onder-
nemingen. Ten tweede wordt de naleving gecontro-
leerd van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende
de bevordering van de economische expansie in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

65 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BESTUUR ECONO-
MIE EN WERKGELEGENHEID, o.c., p. 59. Het rapport over het jaar 2005 is actueel het meest
recente.

66 En de uitvoeringswetgeving terzake.
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V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De voormelde ordonnanties die het controledo-
mein van de Directie Economische Inspectie afba-
kenen, geven niet direct blijk van bepalingen die op
uitdrukkelijke wijze aan de inspecteurs van de voor-
melde dienst bevoegdheden toekennen of die het
optreden van deze controleurs nader regelen. Uit de
ordonnanties kan op het vlak van de bevoegdheden
enkel onrechtstreeks een zekere verplichting tot
correcte informatieverstrekking in hoofde van de
gecontroleerde ondernemingen afgeleid worden.
Met betrekking tot deze laatste kwestie is enkel een
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 20 oktober 2005 meer concreet: het kadert in de
uitvoering van de ordonnantie van 1 april 2004.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking

� Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken

� Verklaringen of getuigenissen opnemen
� Fouillering
� Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde?
� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?

Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
� Op klacht van derden
� In opdracht van…

Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere
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4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5. � Regulerende bevoegdheid:

6. � Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan De directie situeert zich in het Bestuur Economie en
Werkgelegenheid, dat op zijn beurt kadert in het Mi-
nisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 18 van de ordonnantie van 1 april 2004
voorziet dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
jaarlijks bij de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de
economische en sociale raad van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest een verslag indient, waarin
het in de loop van het voorgaande kalenderjaar ge-
voerde economische expansiebeleid beschreven
wordt. Ook artikel 19 van de ordonnantie van 1 juli
1993 stelt een jaarlijkse rapportageplicht voorop.

VIII. Legitimatiekaart �67

67 De personeelsleden beschikken niet over een specifieke legitimatiekaart: zij stellen zich voor met
een visitekaart (zie een specimen op de cd-rom) en hebben altijd de voornaamste documenten van
een investeringsdossier bij zich.
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IX. Varia Bij het uitvoeren van een inspectie wordt de op-
dracht niet beperkt tot het opsporen van een in-
breuk: het bezoek aan een onderneming wordt
tegelijkertijd aangegrepen om de onderneming
preventief in te lichten over mogelijke inbreu-
ken; desgevallend wordt bijkomende informatie
verstrekt over de diverse toelagemogelijkhe-
den68.

De erkende instellingen hebben bepaalde ver-
plichtingen die de controletaak van de directie
moeten faciliteren.

X. Organigram Vanaf 1 januari 2008 zal de directie geleid worden
door een eerste attaché die – wat men zal noemen –
de ‘leidende functie’ waarneemt. Onder hem ressor-
teren drie diensten: 1) ‘Ordonnantie van 1/07/
1993’: deze zal bestaan uit één attaché;
2) ‘Ordonnantie van 1/04/2004’: deze zal bestaan
uit één attaché, één assistent, twee adjuncten en
twee ambtenaren met graad van assistent door inter-
ne mobiliteit op het betrokken ministerie;
3) ‘Administratieve taken’: hiervoor staan twee per-
soneelsleden in.

68 Idem.
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2.10 DIRECTIE GEWESTELIJKE WERKGELEGENHEIDSINSPECTIE

I. Algemene omschrijving De Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspec-
tie, tot 2005 de sociale inspectie genoemd, kadert in
het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze ziet toe op de
goede toepassing van de sociale wetgevingen, waar-
van het toezicht haar werd toevertrouwd. Concreet
bestaat de opdracht van de directie uit: 1° het infor-
meren van de werkgevers en de werknemers over de
sociale wetgevingen, waarvoor de directie bevoegd
is; 2° het voorkomen van inbreuken op de bedoelde
wetgevingen; en 3° het vaststellen van inbreuken
terzake en het ter kennis brengen van een en ander
aan de gerechtelijke overheden69.

II. Coördinaten Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel.: 02/800.35.00
Fax: 02/800.38.07
Website: www.brussel.irisnet.be

III. Personeelsbezetting Eind 2006 telde de directie 28 ambtenaren: 24 van
hen waren gemachtigd om inspecties te verrich-
ten70.

69 www.brussel.irisnet.be. In het jaarverslag over het jaar 2005 luidt het dat de directie haar opdrachten
wil richten op de volgende hoofdlijnen: “- een beter evenwicht trachten te verzekeren tussen het repressief
optreden en de opdracht om informatieve en preventieve controles uit te voeren; – zich meer toeleggen op de strijd tegen
andere vormen van sociale fraude dan deze die betrekking heeft op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers; –
de controles zodanig te richten dat werkgevers worden aangespoord om (Brusselse) werkzoekenden tewerk te stellen”
(MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BESTUUR ECONO-
MIE EN WERKGELEGENHEID, Jaarverslag 2005, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2006, 49).
De regering voegde hier de controle van de taxi’s aan toe.

70 Aan te stippen valt dat het in voetnoot I vermelde jaarrapport (dat van 2006 werd opgesteld, maar
nog niet gepubliceerd) wijst op een voortschrijdende uitbreiding van de staf in uitvoering van
pijler 13 van het zogenaamde contract voor economie en tewerkstelling 2005-2010, op 3 maart
2005 gesloten tussen de Brusselse regering en de sociale partners, verenigd in de economische en
sociale raad: deze pijler beoogt het opvoeren van de strijd tegen zwartwerk en sociale fraude (idem).
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IV. Wettelijke grondslag De directie houdt toezicht op de naleving van in es-
sentie twee wetgevingen. Vooreerst is dat het geval
voor wat betreft de wet van 30 april 1999 betreffen-
de de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
en diens uitvoeringsbesluit van 9 juni 1999. In het
kader van de voormelde wet voert de in deze fiche
besproken inspectie de onderzoeken uit die de afle-
vering van de werkvergunning voorafgaan, en voert
ze onaangekondigde controles uit op de arbeids-
plaatsen. Zij informeert de werknemers en werkge-
vers over hun rechten en plichten, ziet erop toe dat
de wettelijke bepalingen nageleefd worden en gaat
na of de werknemers die in het bezit moeten zijn
van een werkvergunning, er daadwerkelijk één heb-
ben. Ten tweede is de directie controlebevoegd
voor de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende
het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en diens uitvoe-
ringsbesluit van 15 april 2004. In de context van de
voormelde ordonnantie voert de hier besproken in-
spectie onderzoeken uit, voorafgaandelijk aan de
toekenning van de erkenning van een privé-tewerk-
stellingsagentschap (uitzendarbeid, selectie en wer-
ving, plaatsing, outplacement, enz.), en gaat zij na of
de toekenningsvoorwaarden voor de erkenning
daadwerkelijk gerespecteerd worden71. Het toezicht
met betrekking tot de ordonnantie van 26 juni 2003
zal – naast spontaan – veelal uitgeoefend worden op
vraag van de Directie Werkgelegenheidsbeleid en
Meerwaardeneconomie van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest72.

71 Voor de korte synopsis van het takenpakket van de inspectiedienst in relatie tot de wet, zie
www.brussel.irisnet.be.

72 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BESTUUR ECONO-
MIE EN WERKGELEGENHEID, o.c., p. 55.
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V. Bevoegdheden

1. Algemeen: Conform artikel 11, lid 2 van de voormelde wet van
30 april 1999 beschikt de gewestelijke werkgelegen-
heidsinspectie over de toezichtsbevoegdheden die in
de wet van 16 november 1972 betreffende de ar-
beidsinspectie ingeschreven zijn. Deze bijzondere be-
voegdheden kunnen enkel aangewend worden in de
context van het toezicht op de voormelde wet en haar
uitvoeringsbesluit, niet in het kader van de uitvoering
van de ordonnantie van 26 juni 2003 en haar vervolg-
wetgeving: daarvoor kunnen de bevoegdheden aan-
gewend worden die bepaald zijn in de artikelen 16 tot
en met 19 van de voormelde ordonnantie.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten

� Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-
gendeel

� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?

Toegang tot bepaalde gegevensbanken73

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van…
Op basis van inlichtingen verkregen van derden

� Andere

73 De Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie heeft (een beperkte) toegang tot het Rijksre-
gister, V.L.A.S. (Dienst Vreemdelingenzaken), P.E.R.T.R.A. (arbeidskaarten M.B.H.G.), EURO D.B.
en K.B.O.
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4. Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5.  Regulerende bevoegdheid:

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning

Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
Andere: voor de overtreder een termijn bepalen
om zich in regel te stellen

7. Andere: Bevelen verplichte documenten aan te plakken.
Vervangende documenten opmaken of over-
handigen.
Een vordering tot staking kan worden ingesteld.
De inspecteurs kunnen in de uitoefening van
hun ambt de bijstand van de politie vorderen.

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan De directie situeert zich in het Bestuur Economie en
Werkgelegenheid, dat op zijn beurt kadert in het Mi-
nisterie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 20 van de wet van 30 april 1999 voorziet dat
de federale regering, in samenwerking met de be-
voegde overheden, elk jaar bij de wetgevende ka-
mers verslag zal uitbrengen over de toepassing van
de voormelde wet. Dit verslag wordt ook meege-
deeld aan de adviesraad voor de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers. In de context van de wet
van 30 april 1999 dient nog gewezen te worden op
artikel 4sexies van de wet van 16 november 1972 dat
de voorzitter van de arbeidsrechtbank in het bijzon-
der bevoegd verklaart voor klachten in verband met
de in die wet bedoelde inbeslagnemingen.
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Inzake het toezicht op de naleving van de ordon-
nantie van 26 juni 2003 dient in het bijzonder ver-
meld dat de in de inspectie betrokken ambtenaren
en beambten bij de Economische en Sociale Raad
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verslag
dienen uit te brengen over het resultaat van de on-
derzoeken die zij uitvoeren bij de privé-tewerkstel-
lingsagentschappen: voornoemde raad rapporteert
dan weer door aan de regering die een bepaalde be-
slissing zal nemen over een en ander.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia Wanneer zij het nodig achten, delen de inspec-
teurs de inlichtingen die zij tijdens hun onder-
zoek ingewonnen hebben, mee aan de openbare
en aan de meewerkende instellingen van sociale
zekerheid, aan de sociale inspecteurs van de an-
dere inspectiediensten, alsook aan alle ambtena-
ren, belast met het toezicht op andere
wetgevingen of met de toepassing van een an-
dere wetgeving, in de mate dat die inlichtingen
laatstgenoemden kunnen aanbelangen bij de
uitoefening van het toezicht, waarmee zij belast
zijn of met toepassing van een andere wetge-
ving.
Op haar verzoek worden aan de inspectie door
de in artikel 6 van de wet van 16 november
1972 vernoemde diensten inlichtingen verstrekt
die de inspectie nuttig acht.
Inlichtingen, verkregen bij de uitoefening van
de inspectieopdracht, mogen gebruikt worden
voor de uitoefening van het toezicht, waarmee
de inspecteurs belast zijn.
Met de arbeidsinspecties van de andere lidstaten
van de internationale arbeidsorganisatie mogen
de inspecteurs alle inlichtingen uitwisselen die
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van nut kunnen zijn voor de uitoefening van het
toezicht, waarmee elk van hen belast is.
De inspecteurs moeten het vertrouwelijke ka-
rakter van de sociale gegevens respecteren en de
anonimiteit van de indiener van een klacht vrij-
waren.
Het toezicht door de inspectie dient onafhanke-
lijk te zijn. In het verlengde hiervan is het niet
onbelangrijk op te merken dat een plichtenleer
geëerbiedigd dient te worden.
Elke beslissing over de strafvordering of over
het opleggen van een administratieve geldboete
uit hoofde van een overtreding van de wetge-
vingen, waarop zij toezicht uitoefenen, zal op
hun aanvraag ter kennis gebracht worden van
de inspecteurs die proces-verbaal opgemaakt
hebben.
Er wordt een correctionele gevangenisstraf en/
of boete voorzien voor al wie het krachtens de
wet van 30 april 1999 en het krachtens de or-
donnantie van 26 juni 2003 georganiseerde toe-
zicht verhinderd heeft.

X. Organigram Eind 2006 bestond de Directie Gewestelijke Werk-
gelegenheidsinspectie uit: 1) een directeur; 2) een se-
cretariaat, bestaande uit 4 personeelsleden; 3) een
cel controle, die 14 personeelsleden omvat; 4) een
cel studie en samenwerking die 4 medewerkers telt;
en 5) een cel onderzoeken met daarin 5 functiona-
rissen.
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2.11 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER 
TE BRUSSEL (MIVB)

I. Algemene omschrijving De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer
te Brussel (MIVB) is een pararegionale instelling,
opgericht om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bij te staan bij het uitvoeren van zijn beleid. Deze
publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijk-
heid valt niet te kwalificeren als een instelling van
openbaar nut van het type A of B74. Tegen deze
achtergrond is de MIVB belast met de exploitatie
van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. Er zit een aspect van controle en toe-
zicht75 vervat in de taakomschrijving van de MIVB,
waar deze vandalisme en zwartrijden dient aan te
pakken76.

II. Coördinaten Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te
Brussel
Gulden Vlieslaan 15
1050 Brussel
Tel.: 02/515.23.05 (secretariaat Delegatie Veiligheid
& Controle)
Fax: 02/515.23.48
Website: www.brussel.irisnet.be en www.mivb.iris-
net.be

III. Personeelsbezetting Per eind mei 2007 bedraagt de personeelsbezetting
van de betrokken controledienst 303, 48 FTE’s
(fulltime-equivalent).

74 www.brussel.irisnet.be.
75 De overige taken hebben niet direct betrekking op inspectie en worden dan ook – gelet op de focus

van dit cahier – in deze algemene omschrijving onbesproken gelaten. Zie voor deze taken:
www.brussel.irisnet.be. Voor een verdere omkadering van het takenpakket van de MIVB, zie ook:
Besl. Br. H. Reg. 20 september 2001 tot vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ontwikkelings-
plan, B.S. 16 oktober 2001.

76 Idem.
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IV. Wettelijke grondslag De MIVB werd opgericht bij de ordonnantie van
22 november 1990 betreffende de organisatie van
het openbaar vervoer in het Brusselse Hoofdstede-
lijke Gewest.

Bij Koninklijk besluit van 15 september 1976 wer-
den bepaalde van de beambten van de MIVB zekere
controleopdrachten en bevoegdheden verleend.

De wet van 10 april 1990 tot regeling van de private
en de bijzondere veiligheid levert dan weer een wet-
telijke grondslag op voor veiligheidsdiensten in de
schoot van openbare vervoersmaatschappijen, zoals
de MIVB.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De bevoegdheden van de MIVB, althans van haar
controle- en interventiedienst, liggen vast enerzijds
in artikel 41 van het in IV. vermelde Koninklijk be-
sluit en anderzijds in hoofdstuk IIIbis van de even-
eens in IV. vermelde wet van 10 april 1990 dat de
artikelen 13.1. tot en met 13.17. omvat. Aan te stip-
pen valt dat artikel 1, § 11, lid 3 van de voormelde
wet aangeeft dat voor de veiligheidsdiensten van de
openbare vervoersmaatschappijen en voor hun vei-
ligheidsagenten ook de algemene verplichtingen en
bevoegdheden gelden van de interne bewakings-
diensten, omschreven in artikel 1, § 2 van de wet
van 10 april 1990, en van diens bewakingsdiensten.
Gelet op het feit dat – zoals in I. aangegeven – de
inspectietaak van de MIVB zich richt op de strijd te-
gen het vandalisme en het zwartrijden, wordt in wat
volgt, wat de wet van 10 april 1990 betreft, in begin-
sel enkel ingegaan op de bepalingen van het voor-
melde hoofdstuk IIIbis. Dit hoofdstuk en de erin
vervatte bevoegdheden vallen namelijk in verband
te brengen met de aanpak van de voormelde feno-
menen.
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2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking
Inbeslagneming

� Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken

� Verklaringen of getuigenissen opnemen
Fouillering
Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde?
Gebruik van dwangmiddelen
Aanhouding  Zo ja, termijnen? 30 minuten
Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
� Op klacht van derden

In wettelijke opdracht
Op basis van inlichtingen verkregen van derden
Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5. � Regulerende bevoegdheid:

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete

Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
Andere (met name: toeslag)

7. Andere: De veiligheidsagenten van de MIVB kunnen in-
breuken vaststellen op de regelgeving inzake de
organisatie van het openbaar vervoer.
Een aantal van de bevoegdheden, vermeld in
hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990,
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kan maar uitgeoefend worden in afwachting dat
de politie ter plaatse komt.
De veiligheidsagenten dienen werkkledij te dra-
gen die voldoet aan bepaalde vereisten.
De veiligheidsagenten kunnen een persoon
zonder geldig vervoersbewijs de toegang ont-
zeggen tot de vervoersbewijszone en hem des-
gevallend hieruit met dwang verwijderen.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen de veilig-
heidsagenten overgaan tot identiteitscontroles.

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan Als pararegionale instelling die niet te kwalificeren
valt als een instelling van openbaar nut van het
type A of B, valt de MIVB onder het toezicht van
een bestuursorgaan, samengesteld uit de door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangewezen be-
stuurders77.

De MIVB is tevens onderworpen aan de controle-
bevoegdheid van de executieve van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Een adviescomité brengt adviezen uit over alle pro-
blemen betreffende de diensten die door de MIVB
verleend worden aan haar klanten. Het comité stelt
elk jaar een verslag op van zijn activiteiten: het
wordt door het comité meegedeeld aan de raad van
bestuur van de MIVB en aan het lid van de ge-
westsexecutieve, bevoegd voor het verkeerswezen.
Deze laatste deelt de inhoud van het verslag mee aan
de gewestsexecutieve en dient een afschrift ervan in
bij de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

77 www.brussel.irisnet.be.
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Naar controleerbaarheid toe berusten op de
betrokken veiligheidsagenten bepaalde registratie-
en mededelingsverplichtingen inzake handelingen,
bedoeld in de artikelen 13.5. en 13.12. tot en met
13.14. van de wet van 10 april 1990.

Het Vast Comité P is inzake de veiligheidsdiensten
en -agenten die bij een openbare vervoersmaat-
schappij tewerkgesteld worden tijdens deze tewerk-
stelling of de uitvoering van de opdrachten specifiek
controlebevoegd verklaard; het houdt toezicht op
de naleving van de voorwaarden, waaraan de hande-
lingen, voorzien in de artikelen 13.5. en 13.12. tot
13.14. van de wet van 10 april 1990, onderworpen
zijn.

VIII. Legitimatiekaart 78

IX. Varia De inspecteurs zijn benoemd en beëdigd.

78 De MIVB zit thans in een overgangsfase, in die zin dat een aanvraag tot erkenning van haar con-
trole- en interventiedienst als veiligheidsdienst in de zin van de wet van 10 april 1990 ingediend
werd. Zodra die erkenning bekomen is, zullen de veiligheidsagenten in het bezit van een individuele
identificatiekaart moeten zijn. Een en ander zal nog enige tijd vergen, vermits de betrokkenen in de
voormelde context nog verplicht een opleiding zullen moeten volgen en succesvol afronden.
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X. Organigram
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2.12 BRUSSELS INTERCOMMUNAAL LABORATORIUM VOOR 
SCHEIKUNDE EN BACTERIOLOGIE

I. Algemene omschrijving Het Brussels Intercommunaal Laboratorium voor
Scheikunde en Bacteriologie (BILSB) is een inter-
communale van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west: ze heeft – gelet op de omschrijving van een
intercommunale – dan ook als doel gemeenschap-
pelijke diensten te overkoepelen op het grondgebied
van verschillende gemeenten.

Meer bepaald is het BILSB belast met het toezicht
op de hygiëne van openbaar te koop gestelde eetwa-
ren in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest en in Wemmel79. In de praktijk oefent
het BILSB in het kader van de eetwareninspectie de
volgende activiteiten uit: 1° het maken van analyses
op de maaltijden, bereid in grootkeukens (bijvoor-
beeld in scholen, bejaardentehuizen en kinderdag-
verblijven); 2° controle op de hygiëne in instellingen
(bijvoorbeeld in grootkeukens, horecabedrijven,
winkels, markten), met inbegrip van controle van de
bewaartemperaturen van de voedingsmiddelen80;
3° het toepassen van gerichte analyseprogramma’s
op bepaalde voedingsmiddelen teneinde na te gaan
of de chemische samenstelling voldoet aan de wet-
telijke eisen en teneinde de microbiologische kwali-
teit van de middelen na te gaan81. Het toezicht door
het BILSB, inzonderheid door zijn inspectiedienst,

79 www.brussel.irisnet.be.
80 Indien nodig worden ter plaatse testen uitgevoerd (bijvoorbeeld het opsporen van sulfiet in vlees)

en kan men overgaan tot het nemen van stalen voor verder onderzoek in het laboratorium
(www.bilsb.irisnet.be).

81 Zie voor dit takenoverzicht: www.brussel.irisnet.be. Daarnaast houdt het BILSB zich ook nog bezig
met: 1° wateranalyses, inzonderheid van de openbare zwembaden; 2° het onderzoek naar en de
identificatie van schadelijke zwammen (bijvoorbeeld huiszwam) in woningen, dit op vraag en op
kosten van de eigenaars (idem en www.bilsb.irisnet.be).
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beoogt zowel de verbruiker te beschermen als de
uitbaters te helpen82.

II. Coördinaten BILSB
Maalbeeklaan 3
1000 Brussel
Tel.: 02/230.80.01
Fax: 02/230.08.38
E-mail: bilsb@skynet.be
Website: www.bilsb.irisnet.be en www.brussel.iris-
net.be

III. Personeelsbezetting Het BILSB heeft een twintigtal personen in dienst
en beschikt over een inspectiedienst, een labo che-
mie, een labo microbiologie en een administratieve
dienst83. Thans bestaat de inspectiedienst uit drie
beambten. Bovendien werken twee beambten als in-
specteurs in opdracht van het labo microbiologie: zij
houden zich in essentie bezig met het opsporen van
huiszwammen en de controles op en de staalnames
in de zwembaden84.

IV. Wettelijke grondslag De toezichtstaak van het BILSB met betrekking tot
de voedingswaren is gebaseerd op artikel 135, § 2,
lid 2, 4° van de nieuwe gemeentewet.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen: De inspectiedienst van het BILSB is samengesteld
uit beëdigde inspecteurs die, om de hen toebedeelde
controletaak te vervullen, stalen nemen en controles
uitvoeren: hierbij worden ze veelal vergezeld door
gemeentelijke ambtenaren, onder meer van de
dienst hygiëne, de dienst stedenbouw of van de po-
litie85. Op grond van een Koninklijk besluit van

82 www.bilsb.irisnet.be.
83 www.bilsb.irisnet.be.
84 www.bilsb.irisnet.be.
85 www.bilsb.irisnet.be.
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7 februari 1997 bezat het BILSB verregaande be-
voegdheden op het vlak van de sluiting van etablis-
sementen: dit besluit werd evenwel opgeheven. Ook
aan de wet van 24 januari 1977 betreffende de be-
scherming van de gezondheid van de gebruikers op
het stuk van de voedingsmiddelen en andere pro-
ducten, in welbepaalde toepassingsgebieden (hetzij
naar product hetzij naar bijzondere eisen)86 vervol-
ledigd in tal van Koninklijke besluiten, kan het
BILSB thans – in tegenstelling tot vroeger – geen
bevoegdheden meer ontlenen. Actueel zijn er be-
sprekingen gaande tussen onder meer het BILSB en
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen om deze laatste toestand op korte ter-
mijn te veranderen.

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
Doorzoekingen verrichten

� Huiszoeking
Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken
Verklaringen of getuigenissen opnemen

� Fouillering
� Opstellen van proces-verbaal

 Zo ja, bewijswaarde?
� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van gemeente en politie
Op basis van inlichtingen verkregen van derden

� Andere

86 www.bilsb.irisnet.be. Voor voorbeelden van uitvoeringswetgeving, zie ook de jaarverslagen van het
BILSB, te raadplegen op de voormelde website.
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4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5. � Regulerende bevoegdheid:

6.  Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning

Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag

VII. Toezichthoudend orgaan Het BILSB is een intercommunale van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Ze wordt gefinancierd door
de bij de intercommunale aangesloten gemeenten:
de beheerraad, bestaande uit bestuurders, gekozen
door afgevaardigden van alle gemeenten, oefent
toezicht uit op de werking van het BILSB87.

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia Wanneer het BILSB weet heeft van producten die
schadelijk zouden kunnen zijn voor de gezondheid,
is het verplicht dit te melden aan het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselke-
ten.

87 www.bilsb.irisnet.be.
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X. Organigram
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3. BRUSSELSE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
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3.1 ADMINISTRATIE
DIENST GEZONDHEID

I. Algemene omschrijving Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest oefenen de Vlaamse en de Franse Ge-
meenschap van ons land hun bevoegdheden uit
voor de zogenaamde communautaire aangelegenhe-
den88.

Om elke Gemeenschap in staat te stellen een eigen
beleid te voeren, specifiek voor het Brussels Ge-
west, dat beperkt is tot het grondgebied van de 19
gemeenten, werden drie bijzondere instellingen op-
gericht: de Franse Gemeen-schapscommissie (CO-
COF); de Vlaamse Gemeenschaps-commissie
(VGC) en de Gemeenschappelijke Gemeen-schaps-
commissie (GGC).

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(GGC) regelt en beheert de gemeenschappelijke
aangelegenheden die gemeenschappelijk zijn voor
beide gemeenschappen van het Brussels Gewest.

Afgezien van soms belangrijke uitzonderingen, is de
GGC bevoegd ten opzichte van de burgers en de in-
stellingen die niet uitsluitend afhangen van de ene of
de andere Gemeenschap (bicommunautaire instel-
lingen) in verband met de volgende aangelegenhe-
den:
– Het gezondheidsbeleid (hygiënische opvoeding,

activiteiten en diensten van preventieve genees-
kunde);

– Hulp aan personen (gezinsbeleid, sociaal beleid,
gehandicapten, derde leeftijd, jeugd, migranten,
sociale hulp aan gevangenen, enzovoort).

88 Te weten: cultuur, onderwijs, bijstand aan personen en gezondheidszorg.

Cahier 5 Comite P.fm  Page 181  Tuesday, October 30, 2007  11:16 AM



182 Brusselse gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

II. Coördinaten Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(GGC) – Dienst Gezondheid
Louizalaan 183
1050 Brussel
Tel.: 02/502.60.01
Fax: 02/502.59.05
Website: via de website van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest: www.brussel.irisnet.be

III. Personeelsbezetting 2 geneesheren-inspecteurs;
2 geneesheren-gezondheidsinspecteurs;
4 ziekenverpleegsters;
+ het administratief personeel

IV. Wettelijke grondslag – Besluit van 27 oktober 2005 van het Verenigd
College houdende aanwijzing van de ambtena-
ren en personeelsleden van de diensten van het
Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofd-
stad die belast worden met het toezien op de
toepassing van de wettelijke en reglementaire
bepalingen door de ziekenhuis- en medisch-so-
ciale inrichtingen en diensten die tot de be-
voegdheid van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofd-
stad behoren;

– De wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op
7 augustus 1987;

– Ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de er-
kenning en de subsidiëring van de diensten voor
geestelijke gezondheidszorg;

– Koninklijk besluit van 1 maart 1971 betreffende
de profylaxe tegen overdraagbare ziekten, zoals
gewijzigd door het besluit van het verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest van 19 fébruari 2004;
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– Ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het
preventieve gezondheidsbeleid89.

V. Bevoegdheden

1. Algemeen:

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking

� Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken

� Verklaringen of getuigenissen opnemen
� Fouillering

Opstellen van proces-verbaal
 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-

gendeel
� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van de bevoegde ministers
Op basis van inlichtingen verkregen van der-
den90

� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings

5. � Regulerende bevoegdheid:

89 Deze ordonnantie – die de geneesheren-gezondheidsinspecteurs ruimere bevoegdheden toekent –
zal binnenkort in werking treden, zodra haar uitvoeringsbesluiten genomen zullen zijn.

90 De burgemeester moet de aangifte van een overdraagbare ziekte versturen aan de geneesheer-
gezondheidsinspecteur van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
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6. � Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: Profylactische maatregelen nemen of laten ne-
men.
De gehele of gedeeltelijke stillegging of sluiting
bevelen van de plaats, de ruimte of de installatie
die de oorzaak kan zijn van de besmetting.
De bijstand van de politie vorderen.

VI. Jaarverslag �

VII. Toezichthoudend orgaan

VIII. Legitimatiekaart (Zie exemplaar op cd-rom)

IX. Varia Gegevensverzameling en –uitwisseling met de
andere binnenlandse, buitenlandse of internatio-
naal terzake bevoegde gezondheidsautoriteiten
om de verspreiding van infecties tegen te gaan.
Geldboete en/of gevangenisstraf ten aanzien
van degenen die de uitoefening van de bevoegd-
heden van de geneesheren-gezondheidsinspec-
teurs verhinderen of belemmeren.

X. Organigram De Diensten van het Verenigd College van de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie van
Brussel-Hoofdstad worden in 5 directies onderge-
bracht:
– De Directie van de ondersteunende diensten,

bestaande uit de Inspectiedienst en de Dienst
Infrastructuur;
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– De Directie van de Algemene diensten, bestaan-
de uit De Dienst Human resources en de Dienst
Economaat en Informatica;

– De Directie Gezondheidszorg;
– De Directie Welzijnszorg;
– De Directie Boekhouding en Begroting.

Vallen eveneens onder de Diensten van het Vere-
nigd College van de GGC: de Taaldienst; het Obser-
vatorium voor Gezondheid en Welzijn en de Dienst
voor geestelijke gezondheidszorg ‘Rivage – den
Zaet’.
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3.2 ADMINISTRATIE
DIENST HULP AAN PERSONEN

I. Algemene omschrijving Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest oefenen de Vlaamse en de Franse Ge-
meenschap van ons land hun bevoegdheden uit
voor de zogenaamde communautaire aangelegenhe-
den91.

Om elke Gemeenschap in staat te stellen een eigen
beleid te voeren, specifiek voor het Brussels Ge-
west, dat beperkt is tot het grondgebied van de 19
gemeenten, werden drie bijzondere instellingen op-
gericht: de Franse Gemeen-schapscommissie (CO-
COF); de Vlaamse Gemeen-schapscommissie
(VGC) en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie (GGC).

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(GGC) regelt en beheert de gemeenschappelijke
aangelegenheden die gemeenschappelijk zijn voor
beide gemeenschappen van het Brussels Gewest.

Afgezien van soms belangrijke uitzonderingen, is de
GGC bevoegd ten opzichte van de burgers en de in-
stellingen die niet uitsluitend afhangen van de ene of
de andere Gemeenschap (bicommunautaire instellin-
gen) in verband met de volgende aangelegenheden:
– Het gezondheidsbeleid (hygiënische opvoeding,

activiteiten en diensten van preventieve genees-
kunde);

– Hulp aan personen (gezinsbeleid, sociaal beleid,
gehandicapten, derde leeftijd, jeugd, migranten,
sociale hulp aan gevangenen, enzovoort).

91 Te weten: cultuur, onderwijs, bijstand aan personen en gezondheidszorg.
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II. Coördinaten Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(GGC) – Dienst Hulp aan personen
Louizalaan 183
1050 Brussel
Tel.: 02/502.60.01
Fax: 02/502.59.05
Website: via de website van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest: www.brussel.irisnet.be

III. Personeelsbezetting 2 maatschappelijk assistenten;
1 boekhoudkundig secretaris;
2 ziekenverpleegsters.

IV. Wettelijke grondslag – Besluit van 27 oktober 2005 van het Verenigd
College houdende aanwijzing van de ambtena-
ren en personeelsleden van de diensten van het
Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofd-
stad die belast worden met het toezien op de
toepassing van de wettelijke en reglementaire
bepalingen door de ziekenhuis- en medisch-so-
ciale inrichtingen en diensten die tot de be-
voegdheid van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofd-
stad behoren;

– Ordonnantie van 20 februari 1992 betreffende
inrichtingen die bejaarden huisvesten;

– Ordonnantie van 7 november 2002 betreffende
de centra en diensten voor bijstand aan perso-
nen;

– Ordonnantie van 13 mei 2004 betreffende de
serviceresidenties en woningcomplexen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die beheerst
worden door het regime van gedwongen mede-
eigendom en die diensten aan bejaarde perso-
nen aanbieden.
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V. Bevoegdheden

1. Algemeen:

2.  Controlerende bevoegdheid: Plaatsen betreden
� Doorzoekingen verrichten
� Huiszoeking

� Inbeslagneming
Inlichtingen inwinnen
Inzage van stukken

� Verklaringen of getuigenissen opnemen
� Fouillering

Opstellen van proces-verbaal
 Zo ja, bewijswaarde? Tot bewijs van het te-

gendeel
� Gebruik van dwangmiddelen
� Aanhouding  Zo ja, termijnen?
� Toegang tot een gegevensbank

3. Initiatief van het optreden: Op eigen initiatief
Op klacht van derden
In opdracht van publieke overheden92

� Op basis van inlichtingen verkregen van derden
� Andere

4. � Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur
des Konings93

5. � Regulerende bevoegdheid:

92 Bijvoorbeeld het RIZIV.
93 In de huidige stand van zaken is geen van de agenten bekleed met de hoedanigheid van officier van

gerechtelijke politie. Het ontwerp van ordonnantie betreffende de voorzieningen voor opvang of
huisvesting van bejaarde personen – dat de ordonnantie van 20 februari 1992 afschaft en dat begin
2008 in werking zou treden – voorziet in haar artikel 24 dat de ambtenaren belast met het toezicht
op de toepassing van deze ordonnantie met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie
bekleed zullen zijn.
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6. � Administratiefrechtelijke afhandeling:
� Administratieve geldboete
� Onmiddellijke inning
� Waarschuwing
� Intrekking of schorsing van een vergunning/in-

trekking of inhouding van een identificatiekaart
� Andere

7. Andere: �

VI. Jaarverslag �

VII. Toezichthoudend orgaan Er bestaat geen specifiek orgaan dat belast is met het
toezicht op de inspecteurs. Deze bevinden zich on-
der het toezicht van de adjunct-leidend ambtenaar,
die op zijn beurt onder het toezicht staat van de lei-
dend ambtenaar.

VIII. Legitimatiekaart

IX. Varia �

X. Organigram De Diensten van het Verenigd College van de Ge-
meenschappelijke Gemeenschapscommissie van
Brussel-Hoofdstad worden in 5 directies onderge-
bracht:
– De Directie van de ondersteunende diensten,

bestaande uit de Inspectiedienst en de Dienst
Infrastructuur;

– De Directie van de Algemene diensten, bestaan-
de uit De Dienst Human resources en de Dienst
Economaat en Informatica;

– De Directie Gezondheidszorg;
– De Directie Welzijnszorg;
– De Directie Boekhouding en Begroting.

Vallen eveneens onder de Diensten van het Vere-
nigd College van de GGC: de Taaldienst; het Obser-
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vatorium voor Gezondheid en Welzijn en de Dienst
voor geestelijke gezondheidszorg ‘Rivage – den
Zaet’.
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INVENTARIS VAN DE GEKENDE 
INSPECTIEDIENSTEN
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OP FEDERAAL NIVEAU

FOD Binnenlandse Zaken

1. Directie Private Veiligheid
2. Voetbalcel
3. Dienst Vreemdelingenzaken: Gerechtelijke Sectie
4. Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

FOD Justitie

5. Kansspelcommissie

FOD Financiën

6. Administratie der Douane en Accijnzen
7. Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit
8. Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie

Administration de l’inspection spéciale des Impôts
9. Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie

FOD Mobiliteit en Vervoer

10. Directoraat-generaal Vervoer te Land:
Dienst Controle van het Wegvervoer

11. Directoraat-generaal Vervoer te Land:
Directie Intermodaliteit, Dienst Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en
per spoor

12. Directoraat-generaal Vervoer te Land:
Directie Spoorvervoer

13. Directoraat-generaal Vervoer te Land:
Directie Binnenvaart

14. Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid
15. Directoraat-generaal Luchtvaart:

Directie Inspectie
16. Directoraat-generaal Maritiem Vervoer:

Directie Scheepvaartcontrole
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FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

17. Directoraat-generaal Leefmilieu:
Inspectiedienst

18. Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding:
Dienst Inspectie Consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES, Cel Consump-
tieproducten

19. Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding:
Dienst Inspectie Consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES, Cel Dieren-
welzijn

20. Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding:
Dienst Inspectie Consumptieproducten, Dierenwelzijn en CITES, Cel CITES

21. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
22. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

FOD Sociale Zekerheid en Openbare instellingen van sociale zekerheid

23. Directie-generaal Sociale Inspectie
24. Dienst voor de Oorlogsslachtoffers
25. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid:

Algemene Directie van de inspectiediensten
26. Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
27. Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
28. Fonds voor Arbeidsongevallen

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

29. Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt:
Dienst Bescherming van de Consumentenrechten

30. Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt:
Dienst Handelsreglementering

31. Algemene Directie Mededinging
32. Algemene Directie Economisch Potentieel
33. Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid:

Afdeling Accreditatie
34. Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid:

Afdeling Metrologie
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35. Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid:
Afdeling Veiligheid

36. Algemene Directie Controle en Bemiddeling
37. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
38. Algemene Directie Energie:

Afdeling Aardolie en Steenkolen
39. Algemene Directie Energie:

Afdeling Gas en Elektriciteit

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

40. Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten
41. Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
42. Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
43. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Ministerie van Defensie

44. Militaire politie

Varia

45. Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
46. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
47. Securail

VLAANDEREN

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

48. Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

49. Agentschap Kunsten en Erfgoed
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Werk en Sociale Economie

50. Inspectie Werk en Sociale Economie

Leefmilieu, Natuur en Energie

51. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie:
Afdeling Milieu-inspectie

52. Agentschap voor Natuur en Bos
53. Vlaams Energieagentschap
54. Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
55. Vlaamse Milieumaatschappij
56. Vlaamse Landmaatschappij

Economie, Wetenschap en Innovatie

57. Agentschap Economie:
Entiteit Inspectie

Landbouw en Visserij

58. Agentschap voor Landbouw en Visserij
59. Dienst Zeevisserij

Mobiliteit en Openbare Werken

60. Departement Mobiliteit en Openbare Werken:
Algemeen Beleid

61. Departement Mobiliteit en Openbare Werken:
Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

62. Agentschap Infrastructuur:
Vlaamse Wegeninspectie

63. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
64. Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn
65. nv De Scheepvaart
66. Waterwegen en Zeekanaal nv
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Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

67. Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Financiën en Begroting

68. Agentschap Vlaamse Belastingdienst

RÉGION WALLONNE

Ministère de la Région wallonne

69. Direction générale de l’Agriculture :
Division des Aides à l’agriculture

70. Direction générale de l’Agriculture :
Division de la Recherche, du Développement et de la Qualité, Direction de la
Qualité des Produits

71. Direction générale de l’Action sociale et de la Santé
72. Direction générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement :

Division de la Police de l’Environnement
73. Direction générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement :

Division de la Nature et des Forêts
74. Direction générale de l’Économie et de l’Emploi :

Commissariat général au Tourisme, Direction de l’organisation et du contrôle des
hébergements touristiques

75. Direction générale de l’Économie et de l’Emploi :
Division de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Direction de l’Inspection

76. Direction générale de l’Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine :
Division de l’Aménagement et de l’Urbanisme

77. Direction générale de l’Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine :
Division du Logement

78. Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l’Énergie :
Division de l’Énergie

Ministère de l’Équipement et des Transports

79. Direction générale des Autoroutes et des Routes : Police domaniale
80. Direction générale des Voies hydrauliques
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81. Direction générale des Transports :
Division de l’Exploitation

Autres acteurs publics de la Région wallonne

82. Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées :
Direction Service Inspection et Audits externes
83. Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité
84. Service de perception de la redevance radio et télévision

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Ministère de la Communauté française

85. Administration générale de l’Aide à la jeunesse, de la Santé et du Sport :
Direction générale de la Santé, Direction de la surveillance de la Santé, « Cellule de
contrôle anti-dopage »

86. Conseil Supérieur de l’Audiovisuel : Secrétariat d’instruction

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE (COCOF)

87. Direction des Affaires culturelles et Tourisme :
Service Tourisme

88. Direction des Affaires sociales et Santé :
Service Inspection des maisons de repos

89. Service bruxellois francophone des personnes handicapées

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

90. Dienst Hulp aan personen
91. Dienst Gezondheid
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Bestuur Economie en Werkgelegenheid

92. Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie
93. Directie Economische Inspectie

Bestuur Uitrusting en Vervoer

94. Directie Taxi’s en bijzondere Vormen van geregeld Vervoer
95. Directie Programma-management

Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting

96. Directie Stedenbouw
97. Directie Monumenten en Landschappen
98. Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie

(Para)regionale instellingen

99. Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)
100. Agentschap Net Brussel
101. Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel – MIVB
102. Haven van Brussel

Intercommunales

103. Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

104. Abteilung Beschäftigung, Gesundheit und Soziales
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