JAARVERSLAG HANDHAVINGSCEL
2019-2020

1.

SAMENGEVAT

Veneco heeft sinds 2018 een intergemeentelijke handhavingscel die omgevingsmisdrijven aanpakt. Omgeving omvat milieu en ruimtelijke ordening. De zeventien
ingestapte gemeentebesturen kiezen zelf voor welke dossiers zij een beroep
doen op de handhavingscel. Die cel heeft de nodige erkenningen om terreinen te
betreden en herstel op te leggen.
De intergemeentelijke handhavingscel werkt nauw samen met de gemeentebesturen en -administratie. Klemtoon ligt op het wegnemen van de gevolgen van de
misdrijven. Er is ondertussen een versterkt netwerk met andere handhavers: de
Vlaamse overheid, de politie en het parket.
Het aantal nieuwe dossiers steeg tot 147 in 2020. Daarom breidden we de cel uit
met een nieuwe collega, goed voor in het totaal 1,6 voltijds equivalent plus steun
van het secretariaat.
Twee derde van de handhavingsdossiers kostten minder dan een dag werk. De
hoeveelheid werk hangt sterk af van hoe spontaan de schenders de gevolgen
wegnemen van hun misdrijven.
In 2021 helpen we onze gemeenten met een handhavingsplan. We willen voortaan ook misdrijven voorkomen en een plaats geven aan bemiddelen.

Foto: Herstel van een oude steenkapperij. Op de foto van het jaarverslag van 2018
zag u nog heel wat materialen op dit terrein (centraal op de foto). De activiteiten
verhuisden ondertussen naar een geschikter gebied. Het terrein is nu de tuin van
een van de buren.

2.

WERKING VAN DE INTERGEMEENTELIJKE HANDHAVINGSCEL
2.1.

DOEL

Het doel van de intergemeentelijke handhavingscel is gemeenten ondersteunen bij
het handhaven van hun omgeving. Dat gebeurt in vertrouwen, in samenwerking en
met zichtbaar resultaat op het terrein.
Met omgeving bedoelen we de ruimtelijke ordening en het leefmilieu. Beiden worden
meer en meer samen behandeld, zowel organisatorisch als wetgevend.
In vertrouwen:
De handhavingscel werkt in een directe relatie met en als verlengstuk van de
gemeenten. Het gemeentebestuur behoudt het beleid. Het bestuur beslist hoeveel
en wat er wordt gehandhaafd. De handhavingscel werkt louter adviserend en
uitvoerend (zie paragraaf 2.3).
In samenwerking:
De handhavingscel werkt samen met en complementair aan de bestaande
handhavingsactoren, zoals:
omgevingsambtenaren van de gemeente;
Vlaamse niveau (departement Omgeving, OVAM, ANB, enz.)
politie;
parket.
Met zichtbaar resultaat op het terrein:
De handhavingscel zoekt naar een oplossing, in concrete dossiers die een directe
meerwaarde betekenen voor de gemeenten. Handhaven met een doel, niet als doel
op zich.
Door te handhaven werkt een gemeente aan het vertrouwen van haar burgers in het
gemeente¬bestuur.

2.2.

WETGEVING

Het handhaven van de ruimtelijke ordening vinden we terug in titel VI van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en in het handhavingsbesluit ruimtelijke ordening. Van
oudsher is er de herstelvordering, waarin het herstel via de rechter afgedwongen wordt.
Nu zijn er heel wat alternatieven: raad geven, aanmanen, staking bevelen, proces-verbaal
opstellen, dwangsom opleggen, zelf herstellen op kosten van de schender en last-butnot-least minnelijk schikken. Daartoe stelt het schepencollege twee nieuwe functies aan
binnen haar eigen personeel of uit de intergemeentelijke handhavingscel:
verbalisant ruimtelijke ordening,
gemeentelijke, stedenbouwkundige inspecteur.
Het leefmilieu handhaven regelen titel XVI van het Decreet algemene bepalingen
milieubeleid (DABM) en het milieuhandhavingsbesluit. Toezichthouders milieuhandhaving
kunnen raad geven, aanmanen, bevelen, proces-verbaal opstellen, dwangsom opleggen of
zelf herstellen op kosten van de schender. Lokale toezichthouders milieuhandhaving zijn
niet bevoegd voor de grootste bedrijven (art. 21-34 milieuhandhavingsbesluit).

Aanverwante regelgeving helpt het handhavingsdoel:
1. Regulariseren via een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning
(Omgevingsvergunningsdecreet);
2. Opleggen van een bijzondere voorwaarde in een bestaande milieu- of
omgevingsvergunning (hoofdstuk 6 Omgevingsvergunningsdecreet);
3. Schorsen of opheffen bestaande milieu- of omgevingsvergunning (hoofdstuk 7
Omgevingsvergunningsdecreet);
4. Aangeven bij de OVAM voor heffing;
5. Aangeven bij de OVAM voor schorsingsprocedure registratie
afvalstoffeninzamelaar, -handelaar of -makelaar;
6. Opnemen van een perceel in de inventaris voor risicogronden;
7. Opnemen van een perceel als bouwmisdrijf in het gemeentelijk
vergunningenregister (art. 5.1.2 §1 9°-10° VCRO);
8. Sluiten van gebouwen (art. 134 ter-quinquies nieuwe gemeentewet);
9. Onteigenen (Vlaamse Onteigeningsdecreet);
10. Inschakelen onafhankelijke, erkende bemiddelaar (deel VII Ger.W.);
11. Inschakelen brandweer of civiele bescherming;
12. Doorverwijzen naar een plaatsbezoek met een vrederechter (Ger.W.);
13. Doorverwijzen naar de verzoeningsprocedure op de rechtbank (art. 731-733
Ger.W.);
14. Benadeelde burgerlijke partij stellen bij de strafrechter (art. 1382 e.v. B.W.);

15. Dagvaarden voor de burgerlijke rechter (Ger.W.);
17. Aangeven bij Toerisme Vlaanderen (logiesdecreet);
18. Aangeven bij de Vlaamse Wooninspectie (Vlaamse Codex Wonen);
19. Aangeven bij de Vlaamse dienst Dierenwelzijn (Wet 14 augustus 1986 over de
bescherming en het welzijn van dieren);
20. Inlichten Departement Landbouw en Visserij (diverse Europese subsidieregels);
21. Aangeven schendingen tegen de Wet 31 mei 2017 betreffende de verplichte
verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten
en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot
wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het
beroep van architect, B.S. 9 juni 2017, 63.004.

2.3.

WERKING

Elke gemeente kiest zelf
De intergemeentelijke handhavingscel maakt deel uit van Veneco, kostendelende
vereniging van 21 steden en gemeenten rond Gent. Veneco factureert aan de
opdrachtgevende gemeente, aan het kostendelend uurtarief.
Elke gemeente beslist zelf òf zij de handhavingscel inschakelt, en in welke
mate. In praktijk treden we vooral op naar aanleiding van meldingen bij de
omgevingsdiensten van de gemeenten. De procedure van de herstelvordering
zorgt ervoor dat we bij bouwmisdrijven ook optreden tegen gelijkaardige, recente
misdrijven in de nabije omgeving.1
Prioriteiten
Sinds het voorjaar van 2019 werkt de handhavingscel met de volgende prioriteiten:
gevaarlijke situaties;
dossiers die gevoelig liggen bij de publieke opinie;
misdrijven in open-ruimtegebied.
Alle betrokken colleges van burgemeesters en schepenen namen daar kennis van en
geen enkel college uitte afwijkende wensen. Als democratisch verkozen bestuur zijn
de colleges dan ook uitstekend geplaatst om aan te geven welke dossiers gevoelig
liggen bij de publieke opinie (bovengenoemde middelste prioriteit).
Het handhaven met prioriteiten heeft enkel tot gevolg dat sommige dossiers een
snellere doorlooptijd kennen. Ook in niet-prioritaire dossiers zetten we immers aan
tot herstel. Concreet werken we 80 % van de tijd aan prioritaire dossiers en 20 % aan
niet-prioritaire dossiers. Dat heeft als voordeel dat de pakkans reëel blijft voor àlle
schendingen, wat uiteraard misdrijven voorkomt, en op die manier geld bespaart
voor de gemeenten en haar handhavingspartners.

Dit heet ‘de gelijkheidstoets’ van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering, een orgaan dat een herstelvordering bij een bouwmisdrijf positief moet
adviseren vooraleer er gedagvaard kan worden voor de rechter.
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Naar twee handhavers in 2020
Zeventien gemeenten deden een beroep op de intergemeentelijke handhavingscel,
en hun vraag steeg. Daarmee was er meer werk dan voor één voltijds equivalent
niveau A. Een oplossing werd gezocht en gevonden bij het delen van een tweede
stafmedewerker niveau A met collega-intercommunale Solva. Eeklo heeft een eigen
voltijdse handhaver in dienst. Dat brengt ons tot deze kaart.

Kaart: zeventien gemeenten rond Gent deden beroep op de intergemeentelijke
handhavingscel (groen ingekleurd).

Samen met andere handhavers
Het handhaven gebeurt zelden alleen door de gemeente of de intergemeentelijke
handhavingscel.
Lokale politie treedt vaak op bij:
het ontvangen van meldingen;
burenruzies;
stakingsbevelen;
verhoren.
Slechts in enkele politiezones is er een specialist wetgeving milieu en/of ruimtelijke
ordening, die dan vaak deels ook andere taken opneemt. In andere politiezones
vraagt de politie een gespecialiseerd omgevingsambtenaar om mee vaststellingen
te doen. De ambtenaar maakt dan een verslag met de juiste wetgevig, die de politie
toevoegt aan haar proces-verbaal.
Ook in gevaarlijke situaties wordt er samen ter plaatse gegaan. De
intergemeentelijke handhavingscel doet dan een beroep op bijstand van de politie,
als de sterke arm der wet.
De politiezones beschikken over heel wat informatie die nuttig is voor de
intergemeentelijke handhavingscel. Die informatie-uitwisseling is echter beperkt
door het geheim van elk strafonderzoek en de privacy-wetgeving. In praktijk vragen
en krijgen we relatief eenvoudig de toestemming van het parket om informatie uit te
wisselen.
Het parket van de procureur des Konings te Gent zorgt voor het
opsporingsonderzoek. We wisselen informatie uit en maken herstelvorderingen. De
substituut procureur des Konings zorgt voor het verdere strafrechtelijke verloop. Er
is geregeld overleg.
De Vlaamse overheid, Departement Omgeving, afdeling Handhaving, treedt op in
plaats van de gemeente in ruimtelijk kwetsbaar gebied en bij een aantal andere
prioriteiten. Ook andere instellingen op gewestelijk niveau treden op, telkens binnen
hun eigen prioriteiten en bevoegdheden (bv. Agentschap Natuur en Bos, OVAM, de
Vlaamse Wooninspectie). De intergemeentelijke handhavingscel geeft de relevante
meldingen door aan die overheden, en vice versa.

Procedure
Elk handhavingsdossier is maatwerk, er is geen vaste procedure. Veel hangt af
van het type schender en zijn bereidheid om zich in orde te stellen. Dat laatste
hangt uiteraard samen met de aard en omvang van zijn schending. De Europese
Commissie onderscheidt acht types schenders, die elk een specifieke aanpak
vergen.

Figuur: types schenders en de beste aanpak bij het handhaven.

In praktijk komen de onwetenden en opportunisten het meest voor. Een typisch
handhavingstraject is dan:
plaats bezoeken;
inlichten;
aanmanen;
proces-verbaal opstellen en bijkomend aanmanen;
herstelvordering;
dwangsom innen tot er is hersteld.
Daarbij worden de laatste stappen enkel gezet als de vorigen niet leiden tot
‘spontaan’ herstel.
Bij de laatste twee types schenders zijn plaatsbezoeken gevaarlijk: de
minachtenden en de criminelen (bovenstaande figuur). Bijstand van een tweede
persoon drukt het risico. Momenteel voorzien de gemeenten doorgaans een
medewerker van de gemeente of de politie, apart per dossier dat potentieel
gevaarlijk is. Bij de gemeenten is dat vaak een medewerker niveau A; bij politie
vaak twee ambtenaren. Op termijn is het efficiënter om een meer gestructureerde
bijstand te hebben bij gevaarlijke terrein¬bezoeken, door een relatief goedkope,
tweede persoon, bv. medewerker niveau D of één politie-ambtenaar.

3.

DOSSIERS
3.1.

STATISTIEKEN

Aantal dossiers
In 2019 zijn 111 handhavingsdossiers gestart, waarvan:
- 90 over wetgeving ruimtelijke ordening;
- 21 over wetgeving milieu.
In 2020 zijn 147 handhavingsdossiers gestart, waarvan:
113 over wetgeving ruimtelijke ordening;
34 over wetgeving milieu.

Daaruit volgt onderstaande evolutie:

Grafiek 1: Het aantal handhavingsdossiers
dat alle gemeenten samen dat jaar
doorgaven aan de intergemeentelijke
handhavingscel, in totaal en opgesplitst
over milieu en ruimtelijke ordening. Van
2019 naar 2020 steeg het aantal dossiers
r.o. met 25%, het aantal milieu¬dossiers
steeg met 75%.

Voor ruimtelijke ordening vervult de handhavingscel duidelijk een nood die bestaat
bij de gemeenten, nadat andere handhavers die rol minder en minder vervullen:
De Vlaamse Omgevingsinspectie lijkt zich vooral te concentreren op natuur
gebieden. Daarbuiten zijn de middelen beperkt in onze regio.
Politiezones beschikken nog zelden over een specialist ruimtelijke ordening.
Bovendien krijgen zulke specialisten ook heel wat andere taken.

Voor milieu doen gemeenten duidelijk minder een beroep op de handhavingscel dan
voor ruimtelijke ordening. Eén reden is dat gemeenten zelf al verplicht een toezichter milieuhandhaving in dienst hadden vòòr de handhavingscel werd opgericht in
2018. We ontvingen vooral de volgende dossiers:
dringende dossiers op momenten dat de gemeentelijke toezichthouder het
druk had;
woningen die niet correct aansloten op de gescheiden riolering van de 		
gemeente.
De grafieken hieronder geven een beeld van de verdeling over de gemeenten.

Grafiek 2: Het aantal
handhavingsdossiers dat elke
gemeente in 2020 doorgaf aan de
inter¬gemeentelijke handhavingscel (voor
bovengenoemde som van 147). Merelbeke
had heel wat riolerings¬dossiers;
zonder zitten zij op dezelfde hoogte
als Destelbergen. De gemeenten die
niet vermeld zijn, gaven geen nieuwe
opdrachten in 2020.

Grafiek 3: Het budget dat elke gemeente
besteedde aan Veneco voor het
handhaven in de jaren 2020 en 2019
samen.

Succes van de handhavings-instrumenten
We gebruiken verschillende instrumenten om aan te zetten tot herstel. Soms volstaat aanmanen, soms volgt na het aanmanen een proces-verbaal, enz. Bekijken we
onze dossiers waarin het handhaven tot een oplossing leidde, dan geeft grafiek 4
het aandeel van elk instrument dat als laatste werd gebruikt in ons handhavingstraject.
De volgende instrumenten leidden het meest tot herstel:
	
- aanmanen (44 % van de dossiers waarin werd hersteld);
	
- verbaliseren (28 %);
	
- herstel vorderen (13 %, enkel mogelijk voor misdrijven r.o.);
	
- overige (16 %, voor de som van minnelijk schikken, stakingsbevel, 		
bestuurlijke maatregel).
Hun succes hangt onder meer af van het type schender.

Grafiek 4: Het aandeel van het instrument
dat we als laatste gebruikten in de
opgeloste dossiers: aanmanen 44%,
verbaliseren 28%, herstel vorderen 13% en
alle andere instrumenten samen 16%.

Bovenstaande cijfers zijn hoopvol, aangezien de genoemde instrumenten ook in
volgorde staan van hoeveel werk zij de overheid kosten. Uitzondering is het stakingsbevel, dat minder werk kost dan een herstelvordering. Het leidde slechts af
en toe tot herstel, zonder dat bijkomende instrumenten nodig waren. Toch blijft het
nuttig. Het heeft immers bijkomende voordelen:
	
- Het behoedt de schender voor hogere herstelkosten.
	
- Het handhaven is zichtbaar voor de omgeving: er wordt niet voort gewerkt.

Kosten van het handhaven
Hoeveel middelen er nodig zijn in een concreet dossier, hangt sterk af van hoe
spontaan de schender meewerkt:
	
- In ongeveer 15 % van de dossiers volstond telefoneren.
	
- Bijna de helft van de dossiers kostte minder dan vier uur werk (bovenge
noemde 15 % inbegrepen).
	
- Nog eens 15 % van de dossiers kostte tussen een halve en acht uur werk.
	
- Eén dossier op drie kost meer dan een dag werk.
Dossiers van meer dan veertig uren werk zijn uitzonderlijk, maar ze bestaan:
- Enkele gevallen waarbij asbest in de omgeving terechtkwam, en waarbij de
schender over onvoldoende financiële middelen beschikt om al het asbest
weg te halen (onvermogend type schender). In het algemeen is dit het
moeilijkste type schender om aan te zetten tot herstel; 2
- Enkele gevallen waarbij de schender bijkomende bouwmisdrijven blijft
plegen, ondanks de lopende strafonderzoeken bij het parket (minachtend
type schender). 3
Die dossiers trekken het gemiddelde omhoog naar 10 uur werk per dossier; de
mediaan is slechts de helft: 5,25 uur werk per dossier.

De oplossing ligt in het wegnemen van de hindernis die dit type onvermogend maakt. Dat is zelden eenvoudig.
De oplossing ligt in het wijzigen van de mentaliteit van dit type. De hoop van ons huidige rechtssysteem is dat voldoende zware straffen op het
einde van de rit de mentaliteit wijzigt. Dat werkt niet snel genoeg: de hele gerechtelijke procedure neemt immers jaren in beslag (vaststellen, vooronderzoek parket, herstelvorderingen, strafzaak, eventueel beroep, uitvoeren vonnis). We vermoeden dat er efficiëntere manieren bestaan, maar daarmee
is nog onvoldoende geëxperimenteerd, bij ons weten.
2

3

3.2.

VOORBEELDEN 4

Een typisch voorbeelddossier, is de situatie waarbij een onwetende, nieuwe
eigenaar een constructie verbouwt zonder vergunning en daarbij stabiliteitswerken
uitvoert. Afhankelijk van de houding van de schender en het tijdstip van het
opsporen van het misdrijf, kan een aanmaning volstaan of is reeds proces-verbaal
(al dan niet met stakingsbevel) noodzakelijk. Een stakingsbevel voorkomt erger, al
herstelt men niet altijd even snel.

Foto: Een rijwoning werd intern volledig
gesloopt met verwijdering van dragende
muur, aanbouwen werden gesloopt en
muren opgehoogd voor nieuw te bouwen
achterbouw met plat dak. De buur
klaagt over bouwwerken aan gemene
muren, mogelijke schade en instabiliteit
van muren. De verbalisant legt de werf
stil, waarop de eigenaar een architect
raadpleegt. Inmiddels kreeg men een
omgevingsvergunning met voorwaarden.

De teksten in de voorbeelden zijn niet bedoeld als juridische stellingname. Ze werden aangepast om de leesbaarheid te verhogen, en om de lezer
een idee te geven over hoe de intergemeentelijk handhavingscel werkt, ook in andere, soortgelijke dossiers. Men kan hierboven bijgevolg geen standpunten lezen over de werkelijke, concrete dossiers waarop de voorbeelden gebaseerd zijn.
4

Een tweede problematiek die thans vaak wordt vastgesteld, is deze van het opdelen
van (grote) eengezinswoningen in meerdere kamers of studio’s of het bijkomend
creëren van woongelegenheden. Dergelijke handelingen zijn vergunningsplichting
krachtens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en brengen meestal ook
andere fenomenen met zich mee, zoals slechte woonkwaliteit, geluidshinder,
mobiliteitshinder door een groot aantal geparkeerde voertuigen, criminaliteit bij wie
zich vestigt in dergelijke illegale woongelegenheden, enz.

Foto: De veranda en aanbouw van een
ééngezinswoning werden afgesplitst
als bijkomende woongelegenheid.
Een gasbrander verwarmt de
ruimte. De huurder van dit deel
bracht isolatiemateriaal aan tegen
de kunststofplaten op het dak en
heeft emmertjes opgehangen voor
het opvangen van condens. Binnen
zijn overal leidingen van elektriciteit
zichtbaar. Na ons bezoek werd de
Vlaamse wooninspectie ingeschakeld en
wordt de verhuurder gerechtelijk vervolgd.

Situatie: Op een perceel in agrarisch gebied wordt vastgesteld dat twee bergingen bij een woning werden omgevormd tot
woningen die te huur worden aangeboden op internet. Foto links: oorspronkelijke toestand berging in 2009. Foto rechts:
toestand in 2020. Tijdens het plaatsbezoek met politie wordt een geseinde persoon aangetroffen. Het wonen moet worden
stopgezet en de bergingen moeten hun oorspronkelijke functie terug krijgen.

4.

AANBEVELINGEN
De intergemeentelijke handhavingscel heeft twee grote voordelen voor gemeenten:
1.
Ze is gespecialiseerd, want voltijds bezig met het handhaven, dus 		
professioneler.
2.
Ze heeft een ander gezicht dan de gemeente, wat helpt om schenders te
overtuigen en melders gerust te stellen.
We stellen vast dat het handhaven in heel wat gemeenten ondertussen vlotter
loopt dan vòòr wij startten in 2018. Meldingen worden ernstig genomen en er
ontstaat langzaam een zekere werkwijze in het selecteren van dossiers. We zullen
gemeenten hierin helpen door het opstellen van een handhavingsplan.
Daarin verwerken we bovendien de volgende twee aanbevelingen.
1. Voorzie een budget om misdrijven te voorkomen.
Het handhaven is niet gratis. En toch zijn er heel wat dossiers waarin het
misdrijf zich liet voorspellen: een geweigerde omgevings¬vergunning, opgelegde
voorwaarden, zichtbare gelijkaardige misdrijven in de omgeving. Het verdient de
aanbeveling om een beperkt deel van het budget te besteden aan het controleren
van die gevallen, nog vòòr het klachten regent. Door het voorkomen van misdrijven
worden op deze manier middelen bespaard voor zowel de gemeenten als
handhavingspartners.
2. Stel bemiddelen voor.
Een misdrijf hindert de omgeving? Dat creëert spanningen. Het aanzetten tot herstel
is een eerste stap in het wegnemen van de spanningen. Bemiddelen verbetert
bijkomend de sfeer in de buurt. Voorwaarde van succes is wel dat betrokkenen
vrijwillig deelnemen. Voorzie een manier om dat deelnemen te bevorderen,
bijvoorbeeld door: 5
de eerste uren bemiddelen te betalen als gemeente,
het oprichten van een intergemeentelijke bemiddelingsdienst, zoals die
bestaat in de meeste regio’s en nog ontbreekt in onze regio.

Nuttig om weten:
- In andere regio’s en in grote steden wordt het bemiddelen tussen buren gratis aangeboden door de overheden.
- Er zijn voldoende erkende bemiddelaars in onze regio, zij het dat die momenteel vooral optreden in familiale geschillen.
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5.

BLIK OP DE TOEKOMST
In 2021 geven we een aanzet naar een handhavingsplan voor de gemeenten. We
verwerken onze best practices en streven naar een regionaal kader, waarbinnen
elke gemeente haar eigen beleid kan invullen. Een regionaal handhavingsplan
is immers meer gedragen bij de bevolking, en een handiger instrument voor de
handhavingspartners, die actief zijn over gemeentegrenzen heen (politiezones,
parket, Vlaamse overheid, en niet in het minst de regionale handhavingscel).
Met het handhavingsplan kan elke gemeente zelf de dossiers selecteren die
het toevertrouwt aan de handhavingscel van Veneco, in de wetenschap dat het
gevolgde traject telkens en overal gelijkaardig is, over gemeentegrenzen heen.
Midden 2021 voorzien we het beperkt uitbreiden van onze capaciteit van 1,6
voltijdse equivalenten niveau A naar twee voltijdse medewerkers. Daarmee volgen
we de vraag van de gemeenten. We hopen zo kort op de bal te spelen, wat een groot
voordeel is in heel wat handhavingsdossiers.
Twee keer per jaar houden we een regionaal handhavingsoverleg. Daarbinnen
polsen we bij onze gemeenten en handhavingspartners naar knelpunten en goede
ideeën. In het voorjaar organiseren we een basisopleiding omgevingsrecht, een
knelpunt aangehaald door verschillende politiezones.
Met een blik op de toekomst bouwt de intergemeentelijke handhavingscel aan een
betrouwbare overheid.

