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1 Inleiding 
 

Bij handhaving is het belangrijk om steeds het doel voor ogen te houden: 

 

Zorgen voor een kwaliteitsvolle leefomgeving in de brede zin van het woord 

voor huidige en toekomstige generaties.  
 

Door de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM) zijn afspraken gemaakt met 

het openbaar ministerie met betrekking tot de behandeling van de dossiers. Vervolgens zijn er ook 

afspraken gemaakt met de afdeling handhaving van het departement omgeving over de prioriteiten 

en de eventuele beboeting van dossiers. 

Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) bepaalt dat de handhavingsinstanties zelf een 

individueel vijfjaarlijks handhavingsvisie milieu opstellen dat op eenvoudig verzoek wordt bezorgd 

aan de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu. Momenteel beschikt Brasschaat niet 

over een milieuhandhavingsvisie. Deze lokale prioriteitennota’s mogen de prioriteiten van het 

openbaar ministerie of het departement omgeving niet tegenspreken. Ook is er in 2018 een 

communicatie geweest vanuit de afdeling handhaving van het departement omgeving (vroegere 

afdeling milieuschade en crisisbeheer) waar zij de lokale prioriteitennota’s gebruiken als leidraad 

voor het toekennen van bestuurlijke geldboetes. 

De handhavingsvisie ruimte en wonen maakt de beleidsvisie van het gemeentebestuur Brasschaat 

zowel voor de betrokken handhavingspartners als voor de burger kenbaar en toegankelijk. De 

handhavingsvisie ruimte en wonen is dus niet alleen een richtsnoer voor het bestuurlijk optreden van 

de betrokken handhavingspartners, maar is ook een leidraad voor de burger die recht heeft op een 

zo transparant mogelijk handhavingsbeleid. Deze handhavingsvisie zal met uitzondering van 

hoofdstuk 7 terug te vinden zijn op de website en opvraagbaar zijn in het kader van openbaarheid 

van bestuur. 

Om de beginselen van behoorlijk bestuur te respecteren en in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel 

dringt een prioriteitennota en bijhorende trajectaanpak zich op.  

Tenslotte is de handhavingsvisie ruimte en wonen ook een instrument om het maatschappelijk 

draagvlak voor handhaving binnen de domeinen milieu, wonen en ruimtelijke ordening te vergroten. 

Dit zal finaal ook leiden tot een betere naleving van de rechtsregels van de geldende wetgeving. De 

handhavingsvisie ruimte en wonen zal vanuit dit oogpunt ook open en direct gecommuniceerd 

worden naar de burger. 
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2 Wetgeving 
De dienst ruimte en wonen bestaat uit 3 grote pijlers met ieders een eigen wetgeving. Deze zijn: 

• Ruimtelijke ordening 

• Milieu 

• Wonen 

 

De verbalisant ruimtelijke ordening en de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur zijn bevoegd 

voor het toezicht op de naleving van volgende wetgeving: 

• Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en omgevingshandhavingsdecreet; 

• het decreet betreffende de omgevingsvergunning en de uitvoeringsbesluiten hiervan. 

 

De lokaal toezichthouder is bevoegd voor toezicht op de naleving van volgende wetgeving: 

• toezicht op de inrichtingen die overeenkomstig de indelingslijst van bijlage 1 van Vlarem II 

zijn ingedeeld als inrichtingen van klasse 2 en 3; 

• toezicht op de bepalingen van Vlarem II voor de niet-ingedeelde inrichtingen en voor de 

vrijevelddelicten; 

• vaststelling van milieu inbreuken zoals beschreven in titel III van het handhavingsdecreet; 

• de wet Luchtverontreiniging; 

• de wet Oppervlaktewateren, wat de lozing van afvalwater en de opsporing van elke vorm van 

waterverontreiniging betreft, en voor wat hoofdstuk IIter betreft; 

• de wet Geluidshinder; 

• artikel 11, 12, 13, 23, 25, § 1, artikel 39 en 40 van het Materialendecreet; 

• het Grondwaterdecreet; 

• het decreet betreffende de omgevingsvergunning en de uitvoeringsbesluiten hiervan; 

• het Mestdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan;  

• de uitvoeringsbesluiten van de wetten en decreten, vermeld in punt 1° tot en met 7°; 

• hoofdstuk 6.3 van deel 6 van titel II van het VLAREM; 

• verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 

2009 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen; 

• verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 

2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie 

bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening 

(EG) nr. 1774/2002; 

• verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende de persistente organische verontreinigde stoffen en tot wijziging van richtlijn 

97/117/EEG; 

• verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 

betreffende de overbrenging van afvalstoffen; 

• het Pesticidendecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan; 

• verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 

842/2006. 

 

De deskundige wonen is bevoegd voor de naleving van volgende wetgeving: 
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• het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, vervangen in 2021 door 

Vlaamse Codex Wonen; 

• gemeentelijk reglement ongeschikt-onbewoonbaar van 26 mei 2017; 

• gemeentelijk reglement leegstand van 26 mei 2017; 

• gemeentelijk reglement verwaarlozing van 26 mei 2017. 
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3 Voortraject 
Als één van de eerste gemeenten heeft Brasschaat op 8 november 2013 een 
samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt met de lokale politie om de prioriteiten inzake handhaving 
ruimtelijke ordening en de onderlinge afspraken m.b.t. de samenwerking tussen gemeente en politie 
te definiëren. De gemeente heeft er geruime tijd geleden bewust voor gekozen om handhaving 
ruimtelijke ordening bij de gemeentelijke dienst onder te brengen i.p.v. bij de politie (zoals in de 
meeste gemeenten) door de aanwerving van een handhavingsambtenaar (voorheen bouwpolitie). 
Vanuit deze keuze wil de gemeente mensen met kennis vooral inzetten om gericht te handhaven, 
géén PV's voor de PV's of als 'kastvulling'. Overtreders worden indien mogelijk betrokken in het 
handhavingsgebeuren en krijgen eerst de kans om zelf de overtreding recht te zetten. Bij hardleerse 
overtreders wordt opgetreden door de opmaak van een PV en desgevallend wordt een herstel 
gevorderd. Enkel door een slagkrachtig handhavingsbeleid kan de gemeente haar visie op het terrein 
zichtbaar maken.  
 
Op 13 oktober 2008 keurde het bestuur het werkdocument “Procedures aanpak hinderlijke 
inrichtingen, horeca en geluid”, waarin de werkafspraken ter zake tussen de gemeentelijke diensten 
en politie beschreven staan, in het bijzonder voor het milieuluik. Op 8 april 2019 werd een nieuwe 
procedure aanpak van overlast van horeca en evenementen goedgekeurd. 
  
Tot 2011 beschikte Brasschaat over een lokaal toezichthouder milieuhandhaving. Na het einde van 
de tewerkstelling van dit personeelslid heeft Brasschaat de handhaving voor milieu overgedragen 
aan de intercommunale IGEAN. Binnen deze werking werd er verwacht dat het dossier werd 
voorbereid door de gemeentelijke diensten en dat indien nodig de pv werd opgemaakt door de 
politie. Er is gebleken dat dit niet de meest efficiënte manier van werken was. Daarom is er in beslist 
om de toenmalige duurzaamheidsambtenaar de opleiding lokaal toezichthouder milieuhandhaving te 
laten volgen. Brasschaat beschikt sinds januari 2015 terug over een eigen lokaal toezichthouder 
milieuhandhaving.  
 
Sinds 1 maart 2018 is het nieuwe decreet handhaving van de omgevingsvergunning in werking 
getreden en dient de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en politie hier nog op te 
worden afgestemd. Ondertussen zijn de eerste stappen gezet voor een  meer ‘dienst 
overschrijdende' handhavingsaanpak en opvolging met de interne diensten en de politie. Het is 
essentieel om dit verder uit te werken, te blijven evalueren en bij te sturen.  
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4 Principes van handhaving 
4.1 Naleving wetgeving 
 

Dit kunnen we bewerkstelligen door een betere naleving van de wetgeving te bekomen. Naast het 

handhavingstraject kunnen we dit bekomen door in te spelen op de factoren die de nalevingsgraad 

te beïnvloeden. Volgende factoren hebben een invloed op de nalevingsgraad: 

 

4.1.1 De regelgeving 
Deze moet doelgericht, helder en uitvoerbaar zijn. De gemeente heeft weinig invloed op wetgeving 

die van hogerhand wordt beslist. Er is echter heel wat wetgeving die gemeentelijk beslist wordt zoals 

verordeningen, retributiereglementen, politiereglement,… Bij deze gemeentelijke wetgeving moet 

telkens afgetoetst worden of deze helder, doelgericht en uitvoerbaar is. Het is daarom ook belangrijk 

dat deze gemeentelijke wetgeving wordt afgetoetst met de handhavers die de wetgeving moeten 

doen naleven. Zij hebben vaak de meeste praktijkervaring en terreinkennis. 

 

4.1.2 Kwalitatieve vergunningverlening. 
De bedoeling van een vergunning is om bepaalde zaken te regelen binnen bepaalde krijtlijnen. Het is 

dan ook de bedoeling dat een vergunning zodanig wordt opgesteld dat deze in de praktijk naleefbaar 

is. Een kwalitatieve vergunning moet voldoen aan volgende voorwaarden: 

• Deze moet voldoende rechtszekerheid en garanties bieden aan de aanvrager. Hierdoor is de 

aanvrager ook bereid om bepaalde financiële investeringen te doen; 

• Deze moet op maat van de aanvrager zijn; 

• Deze moet geschoeid zijn op de laatste technieken en inzichten; 

• De voorwaarden van de vergunning moeten actueel zijn en SMART geformuleerd. Bij de 

langlopende vergunningen is het daarom nuttig om deze regelmatig opnieuw te evalueren. 

 

4.1.3 Goed nabuurschap 
Door een goede verstandhouding tussen buren te stimuleren worden veel problemen onderling 

opgelost zonder dat de tussenkomst van de gemeente nodig is.  

Door bijvoorbeeld plannen eerst met de buurt te bespreken, kan er al in de planningsfase rekening 

gehouden worden met bepaalde aandachtspunten in de buurt. Het creëren van draagkracht in de 

buurt is iets dat door de gemeente gestimuleerd of in sommige gevallen gefaciliteerd kan worden. 

Door goed nabuurschap te stimuleren zijn mensen ook meer gemotiveerd om bepaalde 

investeringen te doen om de goede verstandhouding met hun buren te behouden. 

In de gevallen waar de verstandhouding tussen de buren verzuurt, biedt de gemeente hulp aan door 

gratis burenbemiddeling te voorzien om deze scheve verstandhoudingen recht te trekken. 

 

4.1.4 Ingesteldheid van de burger 
Om een naleving van de wetgeving te bekomen is het belangrijk dat de burger het doel en het nut 

van het naleven van deze wetgeving inziet. Dit kan door een heldere communicatie naar de burgers 

toe, sensibilisatie en het geven van correcte informatie bij de start van het vergunningsproces. 
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4.2 Effectieve handhaving 
De integratie van de milieu- en de stedenbouwkundige vergunning tot één Omgevingsvergunning 

vraagt logischerwijs ook om een gecoördineerde aanpak bij het toezicht op de toepassing van de 

regels uit die omgevingsvergunning en bij het vervolgen van overtredingen. De handhaving van de 

vroegere milieu- en stedenbouwkundige vergunning wordt daarom optimaal op elkaar afgestemd. 

Binnen ons bestuur willen we hier nog verder op ingaan door zo veel mogelijk dienst overschrijdend 

te werken. 

 

Effectieve handhaving is klantgericht en beoogt een gedragsverandering. Dit bekomen we door de 

volgende zaken. 

 

4.2.1 Geïntegreerd 
Een geïntegreerde handhaving begint al bij het stroomlijnen van de meldingen waarbij de melding zo 

snel mogelijk op de juiste dienst terecht komt en de melder snel en klantgericht kan geholpen 

worden. 

 

Het stroomlijnen van beleidsprioriteiten: door de opmaak van deze algemene handhavingsvisie en 

het onderling afstemmen van de verschillende handhavingsvisies, zowel intern als extern, zorgen we 

ervoor dat de prioriteiten en de aanpak van bepaalde problemen elkaar niet tegenspreken. 

 

Momenteel is er al een overlastoverleg waarbij verschillende diensten, waaronder ook de politie, 

bepaalde dossiers samen bekijken om de problemen in hun geheel aan te pakken. In de toekomst 

zullen er meer van dergelijke themagerichte (tijdelijke) werkgroepen opgericht worden om bepaalde 

problemen in hun geheel aan te pakken. Dossier gebonden kunnen er ook gemengde 

handhavingsteams ontstaan waarbij verschillende handhavers van verschillende domeinen samen op 

pad gaan om bepaalde problemen in hun geheel aan te pakken. Dit gebeurt nu al ad hoc. Deze 

werking kan nog meer verankerd worden binnen de organisatie. 

 

4.2.2 Door de samenleving gedragen 
Eén van de doelstellingen van deze prioriteitennota is om een door het bestuur en door de 

samenleving gedragen handhaving te creëren waarbij er niet gehandhaafd wordt om te handhaven 

maar waarbij enkel die zaken die reële problemen opleveren worden aangepakt. 

 

Een belangrijke factor in het creëren van draagkracht is het waarom van de prioriteit. In de 

prioriteitennota en bijgevolg ook in de handhavingshandelingen moet steeds nagedacht worden over 

de gevolgen van de overtreding op de omgeving in de brede zin van het woord. Bij het stellen van de 

prioriteiten moet dan ook altijd verduidelijkt worden wat het effect is van de overtreding en waarom 

dit opgenomen wordt als prioriteit. 

 

4.2.3 Slagkrachtig 
Om het doel te bereiken wordt een verscheidenheid aan instrumenten ingezet. Soms is echter een 

harde hand nodig om een gedragsverandering te bekomen of om een probleem zelf ambtshalve op 

te lossen.  
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Overleg met de andere handhavingsactoren zoals de burgemeester, openbaar ministerie, 

sanctionerend ambtenaar, financiëndienst,… is hiervoor onontbeerlijk. Als er een PV of een 

onkostennota wordt uitgeschreven is het wenselijk dat hier gevolg aan wordt gegeven. 

 

4.2.4 Toekomstgericht 
Bij het zoeken naar oplossingen of bij handhaving moeten we steeds het doel voor ogen houden en 

op zoek gaan naar goede en definitieve oplossingen. Dit kan betekenen dat er soms pas een 

oplossing op langere termijn wordt afgesproken. 

 

4.2.5 Risico-gebaseerd 
Handhaving dient immers vooral daar te worden ingezet waar het nalevingsgedrag laag is en waar de 

schade bij een overtreding relatief groot of zelfs onherstelbaar zou kunnen zijn. Daarom moet er 

gefocust worden op de risico-inrichtingen en risico-locaties. 

 

4.2.6 Innovatief 
Een innovatieve handhaving vereist de moed om af te stappen van de klassieke benadering van 

handhaving. Hierbij wordt gekeken naar andere mogelijkheden om aan handhaving te doen of om de 

bestaande processen op te lossen. Dit kan door bijvoorbeeld: 

• De opmaak van een risico gebaseerde planning 

Het departement omgeving is een studie aan het uitvoeren naar de objectieve criteria om de 

risico’s op de omgeving te bepalen. 

• Compliance promotion 

Dit door een duidelijke en heldere communicatie naar burgers en bedrijven, sensibilisatie en 

educatie. 

• Zelfmonitoring van de vergunningsplichtige inrichtingen 

Hierbij wordt gevraagd aan de burgers of de bedrijven om periodiek zelf te evalueren en te 

rapporteren aan de overheid. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is vertrouwen tussen de 

partijen. Vanaf dat het vertrouwen beschaamt werd, is deze optie niet meer aan te raden. 

• Innovatieve controletechnieken 

De techniek blijft evolueren en er komen nieuwe mogelijkheden om vaststellingen te doen. 

We denken hierbij toekomstgericht aan handhaving door bijvoorbeeld satellietbeelden, 

drones, interpretatiesoftware, camera’s,… 

• Samenwerking met externe actoren  

bijvoorbeeld: orde van architecten, milieucoördinatoren, bodemdeskundigen, 

nutsmaatschappijen, buurtverenigingen, keuringsinstanties,… 

 

4.3 Randvoorwaarden voor een doortastend lokaal handhavingsbeleid 
Gemeenten vormen een belangrijke actor in de totstandkoming van een daadkrachtige handhaving 

en bij het uittekenen van een handhavingsbeleid. Onderstaande pijlers kunnen dit doortastend lokaal 

handhavingsbeleid mee helpen vormgeven. 

 

4.3.1 Ruimte voor handhaving 
Door het aanstellen van verschillende toezichthouders en handhavers én hen effectief in te zetten, 

wordt er daadwerkelijk ruimte gemaakt voor handhaving. Er bestaan, verspreid over de verschillende 

wetgevingen, heel wat mogelijkheden om als lokaal bestuur te handhaven. 
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Het is echter belangrijk dat naast het aanstellen van handhavers binnen de gemeente en/of de lokale 

politie deze medewerkers ook de tijd en ruimte krijgen om daadwerkelijk te gaan handhaven. 

Handhaven vergt een zekere vorm van expertise die met de nodige praktijkervaring verder wordt 

uitgebouwd. Kennis van het grondgebied, kennis van de inrichtingen binnen de gemeente en kennis 

van de eigen problematiek en hinderfactoren zijn cruciaal om gericht en adequaat te kunnen 

handhaven. Deze kennis wordt verworven en opgebouwd door de handhavers ook daadwerkelijk op 

het terrein te laten handhaven. 

 

4.3.2 Bestuurlijk handhaven als passend alternatief 
Verschillende wetgevingen voorzien de gemeente van een instrumentarium om bestuurlijk te 

handhaven. Het opzet is om bij de vaststelling van een inbreuk of misdrijf zo spoedig mogelijk op te 

treden en zo spoedig mogelijk herstel te realiseren. Naast het klassieke spoor van de opmaak van een 

proces-verbaal, biedt de wetgeving een set van instrumenten om deze principes te effectueren. De 

handhavers dienen dit instrumentarium (verder) te leren kennen door er gebruik van te maken om 

de lokale problematieken bestuurlijk aan te pakken, met steun van het gemeentebestuur. Het 

bestuurlijk traject geeft de handhaver immers de mogelijkheid om snel en gericht de overtreding te 

benaderen. De handhavers moeten ook de nodige ruggensteun krijgen om deze maatregelen op te 

leggen en op te volgen. 

 

4.3.3 Programmatorisch handhaving – uitwerken van lokale prioriteiten 
De opname van handhaving zelf als prioriteit én het uitschrijven van specifiek prioritair aan te pakken 

problemen binnen de eigen gemeente, geeft aan dat wordt geïnvesteerd in een beter milieu, een 

betere ruimtelijke ordening, een betere omgeving,… Communicatie van deze prioriteiten zorgt voor 

transparantie en vormt een signaal naar de burger dat effectief en actief aandacht wordt besteed 

aan de handhaving van de regelgeving. 

 

Bovendien zorgen het programmatorisch handhaven en het voorafgaand vastleggen van prioriteiten 

er voor dat de personele en financiële middelen zo effectief en zo efficiënt mogelijk worden ingezet. 

 

Het vastleggen en benadrukken van prioriteiten op de verschillende bestuursniveaus stimuleert 

daarnaast de samenwerking. Overlappingen worden vermeden en tegelijkertijd kan worden 

gestreefd naar een eigen slagkrachtiger handhavingsbeleid. 

 

4.3.4 Vergunning als startpunt 
Een essentiële voorwaarde voor een programmatorische en op prioriteiten gestoelde handhaving is 

dat voldoende en accurate informatie ter beschikking is inzake de vergunningen op het eigen 

grondgebied. Deze informatie is bovendien het startpunt voor elke goede handhavingsactie, zowel 

proactief als reactief. Het is dus cruciaal dat wordt ingezet op het (verder) in kaart brengen en delen 

van de vergunningen met andere handhavers op het grondgebied van de gemeente. 

 

4.3.5  Inzetten op samenwerking 
Om tot een efficiënte en effectieve handhaving te komen is het noodzakelijk om blijvend aandacht te 

hebben voor samenwerking en voor het maken van afspraken tussen de verschillende 

handhavingspartners. Dit zowel intern tussen de diensten als met externe handhavingspartners 

zoals: het openbaar ministerie, de politie, milieu-inspectie, Pidpa,….. 
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4.4 Waarden van de handhaver 
Alle handhavers van de gemeente Brasschaat gedragen zich, bij het uitvoeren van hun opdracht in 

het bijzonder, in lijn met de volgende waarden: 

 

4.4.1 Onafhankelijk en neutraal  
Handhavers voeren hun taak ongebonden uit en vermijden belangenvermenging. Ze handelen 

objectief en komen daarbij professioneel en onpartijdig over. We geven loyaal uitvoering aan het 

handhavingsbeleid maar laten geen interventies of invloed door externe druk toe. 

 

Voor de lokaal toezichthouder milieuhandhaving en de handhavers ruimtelijke ordening is deze 

onafhankelijkheid en neutraliteit decretaal verankerd. 

 

4.4.2 Integer en geloofwaardig 
De handhavers zijn objectief, neutraal en betrouwbaar doordat ze vanuit het gemeenschappelijk 

belang de verantwoordelijkheid nemen voor het handelen en de consequenties daarvan voor 

anderen. In lijn met deze visie doen ze wat ze zeggen. Zo zetten zij zich in om rechtszekerheid voor 

burgers en bedrijven te garanderen. Ze behandelen gelijke situaties op een gelijke manier en 

hanteren een gepaste vorm van open communicatie. 

 

Door het vaststellen van prioriteiten en de bijhorende trajectaanpak worden dossiers door 

verschillende dossierbehandelaars op een gelijkaardige manier behandeld. 

 

4.4.3 Kwaliteitsgericht 
De keuzes van de handhaver zijn weloverwogen en gericht op het realiseren van een kwaliteitsvolle 

omgeving. De handelingen en acties worden grondig en met kennis van zaken uitgevoerd. Ze spreken 

duidelijke en begrijpbare taal voor hun doelgroep. Ze spannen zich blijvend in om de kwaliteit van de 

dienstverlening te verhogen: van de interne en externe communicatie, van het informatiebeheer, 

van de dossierbehandeling, van de werkomstandigheden van alle leden van onze organisatie. Door 

zich te verplaatsen in en in dialoog te gaan met de belanghebbenden, zowel intern als extern, kennen 

zij hun behoeften en logica en kunnen we hier gericht op inspelen. 

 

4.4.4 Doeltreffend 
De handhavers zetten de beschikbare instrumenten weloverwogen in om de missie en visie zo 

gericht mogelijk te realiseren. De doelstellingen worden bereikt door een doordacht gebruik van de 

middelen. Door de kennis te delen en door innovatief samen te werken vergroot de slagkracht. De 

werkwijze wordt geëvalueerd in het licht van de doelstellingen en waar nodig bijgestuurd. Samen 

met de verschillende partners wordt er gestreefd naar het bereiken van de doelstellingen. 

 

  



 

14 
Versie gemeenteraad 22/02/2021 

5 Processen 
5.1 Standaard proces ruimtelijke ordening en milieu 
Hoewel ‘de meest waarschijnlijke weg om resultaat te behalen’ voor elk dossier anders kan zijn, 

dringt een trajectaanpak zich op. Daarbij wordt bepaald welke stappen er opeenvolgend genomen 

worden. Dit zorgt voor een geüniformeerde aanpak van de dossiers. 

 

5.1.1 Melding of ambthalve vaststelling 
De procedure begint wanneer de klacht of melding toekomt bij de dienst ruimte en wonen of er een 

ambtshalve vaststelling plaatsvindt. Dit kan via mail, telefoon of via de website. Deze klachten en 

meldingen worden bijgehouden in een opvolgingslijst. 

 

5.1.2 Triage 
Op basis van gemaakte afspraken en de beschikbare mogelijkheden gebeurt er een aanvankelijk 

triage. Hierbij kunnen meldingen ook doorverwezen worden naar andere diensten of collega’s. 

In deze fase wordt er informatie ingewonnen of er gebeurt een eerste richtinggevend nazicht. 

 

5.1.3 Eerste controle 
Ambtshalve vaststellingen 
Bij ambtshalve vaststellingen is het niet meer noodzakelijk om na te gaan of een klacht of melding 

terecht is, of er vaststellingen kunnen gebeuren, hoe ernstig/dringend het is,…  

 

Klachten en meldingen 
In geval van een klacht of melding van externen dient er eerst nagekeken te worden of de klacht 

terecht is. In sommige gevallen is dit echter niet controleerbaar (bijvoorbeeld bij een onduidelijke 

locatie). Indien het dan een anonieme klacht betreft kan er ook geen bijkomende informatie 

gevraagd worden waardoor de afhandeling dan ook stopt. De afhandeling kan hier ook om andere 

redenen stoppen of alsnog naar andere diensten doorschuiven. 

 

5.1.4 Preventief of reactief? 
Indien er nog geen overtreding begaan werd maar dit wel nog kan gebeuren, komt de melding in het 

proactieve/preventieve luik terecht.  

Dit betekent dat er door middel van raadgevingen, informatie, waarschuwingen of gelijk welk ander 

instrument getracht wordt de (mogelijke) toekomstige overtreding af te wenden. Indien hier dan aan 

voldaan wordt, stopt het dossier. 

Indien de overtreding alsnog optreedt, wordt overgegaan naar het reactieve luik. 

 

Indien de overtreding wel al aangevangen is kan er meteen overgegaan worden naar het reactieve 

luik. Er wordt wel eerst gekeken of het dossier, rekening houdend met de verder in dit document 

gestelde bepalingen, al dan niet naar de niet-prioritaire behandeling verwezen wordt.  

 

5.1.5 Niet-prioriteiten 
Vanuit verschillende punten in het stappenplan kan een dossier verwezen worden naar de niet-

prioritaire dossiers. Dit gebeurt onder de voorwaarden zoals verder in dit document bepaald. 
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Een dossier dat niet-prioritair behandeld wordt, kan in bepaalde gevallen wel nog steeds worden 

opgevolgd om te bekijken of er een herbeoordeling van het niet-prioritaire karakter noodzakelijk is. 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer zich nieuwe elementen aandienen. 

Ook wordt er in overleg gegaan met de overtreder om tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, 

wordt er een registratie van het misdrijf gemaakt. Op deze manier wordt de informatie over een 

misdrijf meegegeven bij de verkoop van het goed. De nieuwe eigenaars worden zo op de hoogte 

gebracht van het misdrijf. 

Ook wordt zowel de melder als de dader geïnformeerd over de gratis burenbemiddeling die de 

gemeente Brasschaat aanbiedt. 

 

5.1.6 Handeling voltooid? 
Volgende stappen in het traject zijn van toepassing op de prioritaire dossiers. Als eerste stap binnen 

het reactieve luik wordt er bekeken of de overtreding al voltooid werd of nog in uitvoering is.  

 

NIET-VOLTOOIDE HANDELING 

Indien de overtreding nog niet voltooid is, dient er beoordeeld te worden of de schade en/of de 

hinder dermate groot is dat er meteen dient overgegaan te worden tot het repressieve luik, wat een 

verbalisering met verder gevolg inhoudt. Deze afweging van schade en de ernst van de overtreding 

gebeurt opnieuw (onder andere) rekening houdend met de verder opgestelde bepalingen. In 

bepaalde gevallen is onmiddellijke verbalisering ook noodzakelijk om problemen in de verdere 

afhandeling te voorkomen of om bepaalde maatregelen te kunnen treffen. Dit is bijvoorbeeld het 

geval indien een stakingsbevel of andere bestuurlijke maatregel zich opdringt, wat enkel kan 

gebeuren indien er ook geverbaliseerd wordt. 

Eventueel kan er, afhankelijk van de dossier-specifieke gegevens, alsnog een aanmaning tot 

stopzetting en/of regularisatie verstuurd worden vooraleer er geverbaliseerd wordt.  

 

Wanneer de schade en/of de hinder niet als ‘aanzienlijk’ beschouwd wordt en er geen stakingsbevel 

moet worden opgesteld, moet bekeken worden hoe de overtreding verder zal behandeld worden. 

Dit rekening houdend met de verdere bepalingen. 

Indien het een prioritair dossier betreft kan de overtreder twee aanmaningen krijgen alvorens het 

repressieve luik van de verbalisering geopend wordt.  

Als hier geen gevolg aan gegeven wordt, zal er een proces verbaal opgemaakt worden. Dit kan 

gepaard gaan met verdere bestuurlijke maatregelen. 

VOLTOOIDE HANDELING 

Indien de overtreding wel al voltooid is, wordt gekeken of de overtreding verdere schade en/of 

hinder kan of zal veroorzaken en of er sprake is van een ‘voortdurend misdrijf’. 

 

Wanneer dit niet het geval is, wordt ook hier bekeken hoe de overtreding verder behandeld zal 

worden. De afweging gebeurt ook hier weer op basis van de impact, de opportuniteit, bepaalde 

prioriteiten en de ouderdom van het misdrijf. Als de impact niet groot is of het misdrijf verjaart is, 

wordt overgeschakeld op de niet-prioritaire afhandeling. 

De overtreder kan ook hier in principe twee aanmaningen tot regularisatie krijgen alvorens tot 

verbalisering overgegaan wordt.  
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Wanneer er sprake is van verdere schade en/of hinder of van een ‘voortdurend misdrijf’ (zoals 

bijvoorbeeld instandhouding in kwetsbaar gebied) of wanneer de afhandeling om andere redenen als 

‘dringend’ beschouwd moet worden, moet de beoordeling gemaakt worden of de schade/hinder 

‘aanzienlijk’ is.  

In dat geval wordt in principe meteen tot verbalisering over gegaan.  

Indien er geen sprake is van dringendheid of aanzienlijke schade/hinder kan de overtreder ook hier 

voorafgaand twee aanmaningen tot stopzetten en/of regularisatie krijgen. 

 

5.1.7 Opmerkingen 
Tenzij de wetgeving ter zake dit anders voorschrijft, kan een aanmaning zowel mondeling als 

schriftelijk gegeven worden. Een mondelinge aanmaning wordt daarbij achteraf best schriftelijk 

bevestigd. Zo is er geen discussie mogelijk betreffende de inhoud en de termijn.  

In principe worden er steeds 2 aanmaningen gegeven alvorens verdere stappen te ondernemen. 

Afhankelijk van de specifieke situatie kan dit echter ook beperkt worden tot 1 aanmaning of kunnen 

er meer aanmaningen gegeven worden. Indien het een ‘eerste en enige aanmaning’ betreft,  wordt 

dit ook duidelijk zo in de brief vermeld. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een niet voltooide 

handeling waar, om gelijk welke reden, geen stakingsbevel opgelegd werd maar waar er wel een 

dringende vraag tot stopzetting der werken en/of regularisatie verstuurd wordt of bij recidive. 

Indien een aanmaning niet tot enig resultaat kan leiden en dus ook geen nut heeft, hoeft er ook niet 

aangemaand te worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een overtreding niet kan 

geregulariseerd worden door het verlenen van een vergunning en een herstel eveneens niet mogelijk 

is.  

De administratie kan indien nodig beperkt afwijken van het uitgetekende traject. De reden hiertoe 

wordt genoteerd in het dossier.  

 

Indien er voor bepaalde gevallen andere werkafspraken bestaan, wordt er afgeweken van het 

standaard traject. Deze aangepaste trajecten worden hierna besproken. 
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5.2 Specifiek proces voor permanente bewoning in weekendverblijven en 
in illegale woongelegenheden  

 

In het verleden werden personen niet ingeschreven in woongelegenheden niet bestemd voor 

(permanente) bewoning. Nadat ons meegedeeld was dat dit niet meer mogelijk was, werden de 

personen die zich in deze woongelegenheden willen inschrijven ingeschreven mits ondertekening 

van een formulier. In dit formulier staat dat zij op de hoogte zijn van het begaan van een 

stedenbouwkundig misdrijf. 

 

De personen die zich willen inschrijven in een woning niet bestemd voor permanente bewoning 

bieden zich aan bij de dienst bevolking voor inschrijving. 

Als deze mensen zich willen inschrijven krijgt de dienst bevolking een melding dat hier een probleem 

is. Op dat moment wordt eerst basisuitleg te geven. Deze bestaat uit volgende informatie: 

• Dat dit een weekendzone is en niet bedoeld voor permanente bewoning; 

• Dat hier inschrijven een stedenbouwkundig misdrijf is; 

• Dat hiervoor PV wordt opgemaakt; 

• Dat het PV wordt overgemaakt aan het parket; 

• Dat hier ernstige juridische gevolgen aan gekoppeld kunnen zijn. 

Als de personen zich toch niet willen inschrijven, stopt hier de procedure. 

 

Als zij toch willen inschrijven wordt ter plekke een back-office afspraak gemaakt. Volgende 

informatie hebben we hiervoor nodig: 

• Naam en adres van inschrijver; 

• Huurder of eigenaar, bij een huurder vragen of deze het huurcontract meebrengt; 

• Informatie over de woonkwaliteit. 

Na het maken van de afspraak worden de contactgegevens doorgestuurd naar 

intake@ocmwbrasschaat.be waarna de mensen van het OCMW laten weten of deze persoon bij hen 

bekend is. Indien ja kunnen zij aanwezig zijn op de back-office afspraak. 

Tijdens de back-office afspraak, die tevens dienst doet als hoorzitting, wordt duidelijk uitgelegd wat 

de wetgeving is en de mogelijke consequenties van een inschrijving. Bij deze afspraak krijgen zij een 

formele raadgeving om zich niet in te schrijven. 

Als de personen zich toch niet willen inschrijven stopt hier de procedure. 

 

Als zij toch willen inschrijven, kan dit deze persoon niet geweigerd worden. Er wordt wel gevraagd 

dat zij een formulier ondertekenen waarbij ze verklaren op de hoogte te zijn dat ze een 

stedenbouwkundig misdrijf begaan en dat PV wordt opgemaakt. Indien mogelijk worden zij er tussen 

genomen bij de dienst bevolking om zich voorlopig in te schrijven. 

 

PV wordt opgemaakt en verzonden naar het parket. 
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5.3 Specifiek proces sluikstort 
Bij het aantreffen van sluikstort wordt bekeken of er aanwijzingen met betrekking tot de dader te 

vinden zijn. In de praktijk gebeurt dit tijdens het opruimen van het aangetroffen sluikstort. Na het 

aantreffen van het bewijsmateriaal wordt een PV opgemaakt. De vervoersdienst maakt vervolgens 

een onkostennota op met hierin de werkelijke opruimkost van het sluikstort. Deze onkostennota 

wordt vervolgens bij het PV gevoegd en doorgerekend aan de overtreder. 

 

5.4 Specifiek proces afkoppeling riolering 
Voordat de dossiers van een afkoppelingsproject tot bij de lokaal toezichthouder milieuhandhaving 

komen, heeft Pidpa al enkele pogingen ondernomen om afspraken te maken met de eigenaar van de 

woning. 

Pidpa levert adres en alle relevante documenten aan (brieven gestuurd door Pidpa, niet conform 

verklaring,…) bij vraag tot opstellen PV aan de lokaal toezichthouder milieu. Dit gebeurt naar het 

mailadres milieudienst@brasschaat.be. 

De lokaal toezichthouder stuurt vervolgens een aanmaning naar de overtreder met daarin een datum 

en tijdsvenster waarin zij langskomt (termijn ongeveer maand) samen met de keurder. Dit wordt in 

cc naar Pidpa gemaild zodat dit terugkoppelt wordt met de keurder van Pidpa. 

De lokaal toezichthouder gaat samen met de keurder ter plaatse om de nodige vaststellingen te 

doen. 

Als we geen toegang krijgen tot de woning is de 2de keuring betalend. 

Als na twee aanmaningen de afkoppeling niet conform is, wordt PV opgemaakt. 

 

5.5 Proces woonkwaliteit 
Hoewel ‘de meest waarschijnlijke weg om resultaat te behalen’ voor elk dossier anders kan zijn, 

dringt een trajectaanpak zich op. Daarbij wordt bepaald welke stappen er opeenvolgend genomen 

worden. Dit zorgt voor een geüniformeerde aanpak van de dossiers. 

 

5.5.1 Melding 

De melding kan van de bewoner zelf komen, de eigenaar, een buur, een OCMW medewerker, de 
wijkagent,… 
De deskundige wonen van de gemeente Brasschaat (hierna Brasschaat) kijkt na of dit adres al gekend 
is bij een eerder dossier. 

Dossier gekend 

Als dit dossier recent reeds afgehandeld is en de gemeente niet verder kan ondersteunen, wordt de 
melder doorverwezen naar een andere instantie of organisatie (vredegerecht, huurdersbond, 
burenbemiddeling,…). 

Dossier niet gekend 

Brasschaat bereidt het dossier administratief voor. Hierna geeft zij dit door aan de technische 
onderzoekers van IGEAN (hierna IGEAN). Ook wordt gekeken of de bewoner bij OCMW gekend is, 
indien ja kunnen zij hun cliënt extra ondersteunen. 

5.5.2 Plaatsbezoek en verslag 

IGEAN gaat zo snel mogelijk langs en maakt een technisch verslag op. Voor de opmaak van dit verslag 
moet IGEAN de graad van de gebreken bepalen. Aan elk gebrek worden categorieën toegekend. 
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Naargelang het aantal gebreken en het bijhorende gevaar wordt een ander traject gevolgd. Dit 
verslag wordt teruggekoppeld naar Brasschaat. 

5.5.3 Zeer kleine tot geen gebreken (categorie I) 

Het dossier wordt afgesloten binnen deze procedure. Als er kleine gebreken aanwezig zijn, worden 
de eigenaars en de huurders aangeschreven. Als dit van toepassing is, worden de huurders 
doorverwezen naar een andere instantie of organisatie (vredegerecht, huurdersbond, 
burenbemiddeling,…) voor verdere ondersteuning. Onze dossiers gaan immers enkel over veiligheid, 
maar een huurder kan hierbuiten andere problemen met de woning hebben (afwerking, het niet-
nakomen van gemaakte afspraken,…). 

5.5.4 Ernstige gebreken (categorieën II en III) 

Wanneer de gebreken terecht komen in categorie II, komt de woning in de procedure 
ongeschiktverklaring. Wanneer de gebreken terecht komen in categorie III, komt de woning in de 
procedure onbewoonbaarverklaring. In dit geval contacteert IGEAN de eigenaars per telefoon of per 
mail. Ook kan het zijn dat de eigenaar aanwezig is bij het plaatsbezoek. 

IGEAN begeleidt de eigenaar bij het zoeken naar oplossingen en volgt dit dossier op binnen een 
afgesproken timing. 

Als de problemen zijn opgelost, wordt dit dossier door Brasschaat afgesloten.  

5.5.5 Doorverwijzing naar Wonen Vlaanderen 

Als in de vorig stap de problemen niet tijdig opgelost zijn, vraagt Brasschaat een woningonderzoek 
aan bij Wonen Vlaanderen. Zij maken een technisch verslag op voor de gemeente met hierin hun 
advies aan de burgemeester om een besluit te nemen.  

Zeer kleine tot geen gebreken (categorie I) 

Brasschaat schrijft de eigenaar en de huurder aan en kan het dossier afsluiten. 

Ernstige gebreken (categorieën II en III) 

Brasschaat schrijft de eigenaar en de huurder aan. Hierin wordt een timing voor het herstel 
opgenomen. 

Als de problemen binnen de timing opgelost worden, wordt het dossier afgesloten na positieve 
hercontrole door IGEAN. 

Als de timing niet wordt gehaald, inventariseert Brasschaat de woning. Als de inventarisatie lang 
duurt wordt de juridische procedure via de Wooninspectie opgestart. 

5.5.6 Procedure Wooninspectie 

Wanneer Wonen Vlaanderen de aanvraag tot onderzoek binnen krijgt, bekijken zij deze. Wanneer er 
erg veel problemen lijken of het een eigenaar blijkt die in veel woonkwaliteitsdossiers terugkomt, 
wordt het dossier doorgegeven aan de Wooninspectie. Of het dossier is reeds lopende maar de 
eigenaar handelt niet volgens de afspraken.  
Dit is een aparte dienst die niet de standaard procedure volgt maar een juridische weg bewandelt. 

Zeer kleine tot geen gebreken (categorie I) 

Wooninspectie volgt het juridisch dossier op. 

Ernstige gebreken (categorieën II en III) 

Wooninspectie volgt het juridisch dossier op. 
Daarnaast geven zij advies aan de burgemeester. Brasschaat schrijft de eigenaar en de huurder aan. 
Hierin wordt een timing voor het herstel opgenomen. 
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Als de problemen binnen de timing opgelost worden, wordt het dossier afgesloten. 
Als de timing niet wordt gehaald, inventariseert Brasschaat de woning.  

Hierbij kunnen de twee procedures dus naast elkaar lopen. Meer nog: de Wooninspectie wenst deze 
samen te laten lopen om zo meer slagkracht naar de eigenaar toe te hebben. 
De hercontrole dient hier wel steeds door de Wooninspectie te gebeuren, niet door IGEAN. 

5.5.7 Besluit ongeschikt en/of onbewoonbaarheid 

Bij een veiligheids- of gezondheidsrisico kan de burgemeester dit besluit nemen. Brasschaat 
inventariseert de woning. Zowel de eigenaar als de bewoner ontvangen hier documenten van met de 
verplichting voor de eigenaar om de woning te herstellen. 

Hierbij zit ook een uitnodiging voor de eigenaar voor een hoorzitting. Als de eigenaar hier niet op 
ingaat, volgt er automatisch een burgemeestersbesluit dat de woning ongeschikt of onbewoonbaar 
verklaart. 

Als de eigenaar hier wel op reageert, kunnen er afspraken naar herstel worden gemaakt met 
duidelijke eindtermijnen. In afwachting van het herstel wordt het burgemeestersbesluit uitgesteld. 

5.5.8 Beroep 

Tegen bovenstaande procedure is beroep mogelijk. Op het moment dat beroep wordt ingesteld gaat 
er een andere technisch onderzoeker van Wonen Vlaanderen langs de woning om de situatie te 
evalueren. 

5.5.9 Schrapping 

Om een dossier van de inventaris van ongeschikte/onbewoonbare woningen te schrappen, dienen de 
gebreken hersteld te zijn. De eigenaar contacteert Brasschaat dat dit gebeurd is, IGEAN doet ter 
plaatse een hercontrole (tenzij tegelijk de juridische procedure met Wooninspectie loopt, dan gaan 
zij ter plaatse). Wanneer de woning terug conform is, kan een conformiteitsattest worden 
afgeleverd. Dit attest zorgt voor de schrapping van het dossier en wordt bezorgd aan de eigenaar, 
huurder en Wonen Vlaanderen. 
 

5.6  Proces leegstand 
5.6.1 Voorbereiding dossiers 

De deskundige wonen haalt uit de GIS een lijst van woningen (eengezinswoningen, nog niet de 
appartementen) zonder domicilie. 
Per woning kijkt de deskundige wonen na of volgende zaken kunnen geschrapt worden voor de 
nieuwe jaarlijkse inventarisatie: 

a. Minder dan 12 maanden leeg 
b. Reeds gekend als tweede verblijf 
c. Reeds geïnventariseerd 
d. Nieuwbouw (tot 5 jaar) 

5.6.2 Plaatsbezoek 

Bij de woningen op de overblijvende lijst wordt een plaatsbezoek gedaan waarbij een foto van de 
buitenzijde van de woning worden genomen, meestal vanaf de straatkant. Dit vormt het 
fotodossier.  

5.6.3 Opname leegstandsregister 

Een digitaal dossier wordt opgemaakt met de volgende stukken: 

a. Administratieve akte 
b. Fotodossier 
c. Beschrijvend verslag 
d. Begeleidende brief 
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Vervolgens worden deze stukken aangetekend verzonden naar de volle eigenaars en 
vruchtgebruikers. 
 

5.6.4 Beroep tegen inventarisatie 

Als de eigenaar het niet eens is met de beslissing tot inventarisatie kan hij een beroep indienen. De 
deskundige wonen verwerkt dit beroep administratief en agendeert dit op het college van 
burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepen neemt vervolgens een 
beslissing. 

Ontvankelijk en onontvankelijk 

Wanneer het beroep onontvankelijk is, deelt de deskundige wonen via een aangetekende brief aan 
de eigenaar mee dat het pand opgenomen blijft in de inventaris leegstand. 

Een beroep is ontvankelijk wanneer de aanvraag administratief in orde is. 

Gegrond en ongegrond 

Als het college van burgemeester en schepenen beslist dat het beroep gegrond is, is er geen opname 
in het leegstandsregister voor het betrokken jaar. 
Als het college beslist dat het beroep ongegrond is, blijft het pand opgenomen in het 
leegstandsregister. 

In beide gevallen krijgt de eigenaar een aangetekend schrijven met de beslissing. 

5.6.5 Aanvragen vrijstelling inventarisatie leegstand 

Er is slechts één vrijstelling voor de opname in het leegstandsregister: bij effectieve en niet-
occasionele invulling. 

Er zijn meerdere vrijstellingen voor de heffing mogelijk, deze dienen aangevraagd te worden door de 
eigenaar. 

5.6.6 Jaarlijkse hercontrole 

Eén jaar na inventarisatie wordt een hercontrole gedaan. Als deze woning nog steeds valt onder de 
leegstand volgt een heffing tenzij er een vrijstelling van toepassing is. Tegen deze heffing kan in 
beroep gegaan bij de dienst financiën. 

5.6.7 Beroep tegen heffing leegstand 

De eigenaar kan in beroep gaan tegen de heffing bij de het college van burgemeester en schepenen. 

5.6.8 Schrapping leegstandsregister 

Na zes maanden onafgebroken bewoning met domicilie kan de woning geschrapt worden uit het 
leegstandsregister. 
Ook het slopen van het pand zorgt voor onmiddellijke schrapping van het leegstandsregister. 

 

5.7 Proces verwaarlozing van pand of terrein 
5.7.1 Melding of ambtshalve vaststelling 

De melding kan via verschillende wegen de deskundige wonen bereiken: via buren, een OCMW 
medewerker, de wijkagent, integrale veiligheid,… 

5.7.2 Plaatsbezoek 

Ter plaatse worden foto’s genomen en een beoordeling van de situatie gemaakt aan de hand van een 
puntenschaal.  
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5.7.3 Opstart dossier 

Als uit het plaatsbezoek blijkt dat het pand of terrein minstens 9 strafpunten behaalt, wordt een 
dossier verwaarlozing opgestart. 

Dit dossier bestaat uit een fotodossier van het plaatsbezoek en een technisch verslag met 
puntenschaal. 

Dit dossier word aangetekend verzonden aan de eigenaar en geldt tevens als de kennisgeving van de 
opname in het verwaarlozingsregister. 

5.7.4 Opname in verwaarlozingsregister 

Als de eigenaar geen beroep indient, aanvaardt hij de opname in het verwaarlozingsregister. 1 jaar 
na opname volgt een hercontrole door de deskundige wonen. Als het pand of terrein na deze 
hercontrole opgenomen blijft in het verwaarlozingsregister, volgt de heffing. 

5.7.5 Beroep tegen opname in het verwaarlozingsregister 

Als de eigenaar het niet eens is met de beslissing tot inventarisatie kan hij een beroep indienen.  
De deskundige wonen verwerkt dit beroep administratief en agendeert dit op het college van 
burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepen neemt vervolgens een 
beslissing. 

Ontvankelijk en onontvankelijk 

Wanneer het beroep onontvankelijk is, deelt de deskundige wonen via een aangetekende brief aan 
de eigenaar mee dat het pand of terrein opgenomen blijft in de inventaris verwaarlozing. 

Een beroep is ontvankelijk wanneer de aanvraag administratief in orde is. 

Gegrond en ongegrond 

Als het college van burgemeester en schepenen beslist dat het beroep gegrond is, is er geen opname 
in het verwaarlozingsregister voor het betrokken jaar. 
Als het college beslist dat het beroep ongegrond is, blijft het pand opgenomen in het 
verwaarlozingsregister. 

In beide gevallen krijgt de eigenaar een aangetekend schrijven met de beslissing. 

5.7.6 Vrijstelling heffing verwaarlozing 

Als het pand of terrein opgenomen is in het verwaarlozingsregister kan de eigenaar een vrijstelling 
van de heffing aanvragen. 

5.7.7 Beroep tegen heffing verwaarlozing 

De eigenaar kan in beroep gaan tegen de heffing bij het college van Burgemeester en schepenen. 

5.7.8 Aanvraag schrapping uit het verwaarlozingsregister 

Als de problemen met betrekking tot de verwaarlozing opgelost zijn, kan de eigenaar de vraag tot 
schrapping uit het verwaarlozingsregister indienen. 
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6 Prioriteitenbepaling 
 

6.1 Kadering en criteria 
De prioriteiten die het bestuur stelt, dienen getoetst te worden aan de prioriteiten van andere 

overheden zodat hier geen conflicten ontstaan. 

 

De omzendbrief van april 2019 met betrekking tot het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie. 

De parketten hebben zich er ook toe verbonden dergelijke dossiers ‘op de meest doeltreffende 

manier te zullen behandelen’. Op de hieronder aangehaalde lokale prioriteitenlijst kunnen de 

prioriteiten uit de eerder genoemde nota hernomen worden. Dat betekent in voorkomend geval dat 

het aangehaalde op gemeentelijk vlak zeker als prioriteit gezien wordt, of ter verfijning of verruiming 

van het in de prioriteitennota genoemde fenomeen. 

• Algemene prioriteiten: 

o Wanneer er op een georganiseerde wijze inbreuk wordt gepleegd op de regelgeving, 

bijvoorbeeld in het kader van een criminele organisatie of het systematisch plegen in 

professioneel verband. Het internationaal en/of commercieel karakter kan een 

bijkomende aanwijzing daarvoor zijn.  

o Wanneer er sprake is van een belangrijk vermogensvoordeel, met name bij feiten 

waarvoor men het nuttig geacht heeft het vermogensvoordeel te berekenen en/of 

een inbeslagneming is gebeurd.  

o Wanneer er herhaaldelijk en/of zeer ernstige hinder en/of onherstelbare schade is.  

o Wanneer de verdachte in opdracht of voor rekening van lokale, regionale of federale 

overheden of hun leden handelt, en/of het verantwoordelijk lid (leden) van deze 

overheden zelf. 

o Wanneer er sprake is van opzettelijke schending van toezichtrechten, zeker als dit  

gepaard gaat met gemeenrechtelijke misdrijven zoals opzettelijke slagen en 

verwondingen, weerspannigheid en bedreigingen. Onder dit criterium valt eveneens 

het zich onvermogend maken en het halsstarrig weigeren om zich te kwijten van de 

definitief opgelegde bestuurlijke maatregelen, bestuurlijke geldboeten, 

voordeelontnemingen, veiligheidsmaatregelen of door de rechter opgelegde 

maatregelen. Wanneer de verdachte voor gelijkaardige feiten reeds strafrechtelijk 

werd veroordeeld binnen de 5 jaar voorafgaand aan deze nieuwe feiten of waar de 

structurele tekortkomingen/een gebrek aan beterschap blijkt uit het negeren van 

herhaaldelijke waarschuwingen of administratieve sancties.  

o Wanneer de niet-vervolging de maatschappij ernstig beroert en/of het publiek 

vertrouwen in de overheidsinstellingen aantast.  

o Wanneer de feiten een complex geheel van misdrijven vormen die betrekking 

hebben op diverse regelgeving op Vlaams of op Vlaams en federaal niveau, 

inbegrepen het gebruik van geweld. In deze gevallen wordt gestreefd naar een 

multidisciplinaire aanpak onder leiding van het openbaar ministerie. 

• Prioriteiten milieu: 

o Exploitatie zonder enige voorafgaandelijke, noodzakelijke vergunning/erkenning en 

zonder een begin van regularisatie.  

o Afvalfraude, in het bijzonder indien het gaat om :  
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▪ het achterlaten van gevaarlijke afvalstoffen of grote hoeveelheden illegale 

afvalstoffen ; 

▪ het illegaal beheren van gevaarlijke of grote hoeveelheden afvalstoffen op 

een manier die leidt tot schade aan het milieu ; 

▪ internationale trafiek van afval in strijd met EVOA en/of de Europese  

verordening inzake scheepsrecycling.  

o Grote opzettelijke mestlozingen. 

o Onrechtmatige ontbossingen binnen ruimtelijk kwetsbaar gebied en/of speciale 

beschermingszones (SBZ) of van bossen aangewezen door de Vlaamse Regering in 

uitvoering van artikel 90ter Bosdecreet. 

o Onrechtmatige vegetatiewijzigingen binnen ruimtelijk kwetsbaargebied en/of SBZ.  

o Grootschalige illegale handel, bijv. inzake afvalstoffen. 

o  Samenhang met prioritaire stedenbouwmisdrijven. 

• Prioriteiten ruimtelijke ordening 

Niet vergunde (of zonder begin van regularisatie gestelde) recente stedenbouwkundige 

handelingen met een wezenlijke impact op de goede ruimtelijke ordening:  

o uitgevoerd in ruimtelijk kwetsbare gebieden en openruimtegebieden;  

o uitgevoerd in opdracht van personen voor wie de verzwarende omstandigheid van 

art. 6.2.1, tweede lid VCRO geldt;  

o ernstig strijdig met essentiële planologische voorschriften m.b.t. de bestemming of 

die de waterhuishouding in een gebied ernstig verstoren;  

o er is samenhang met prioritaire milieumisdrijven;  

o voor zover het OM een ontvankelijke herstelvordering (met eensluidend advies) van 

de herstelvorderende bestuurlijke overheid ontvangt, desgevallend na rappels (na 4 

maanden en na 8 maanden). 

 

6.2 Prioriteiten dienst ruimte en wonen: 
6.2.1 Kwetsbare gebieden 
Milieumisdrijven, milieu-inbreuken en niet-verjaarde bouwovertredingen die zich voordoen op 

terreinen gelegen in de ‘kwetsbare gebieden’ worden beschouwd als prioritair. Hetzelfde geldt 

wanneer er een te verwachten impact is op de kwetsbare gebieden. 

 

Onder ‘kwetsbare gebieden’ verstaan we hier al de volgens artikel 1.1.2. 10° van de VCRO als 

‘ruimtelijk kwetsbare gebieden’ aangemerkte gebieden, voor zover deze voorkomen binnen de 

gemeente Brasschaat: 

- landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

- bosgebied 

- natuurgebied (inclusief alle mogelijke onderverdelingen) 

- parkgebied 

 

Net als in de prioriteitennota van de VHRM worden ook de Habitat-richtlijngebieden, 

vogelrichtlijngebieden, en VEN-gebieden integraal weerhouden, ongeacht de onderliggende 

gewestplanbestemming.  

 

Een overzicht van deze gebieden in Brasschaat is te vinden in bijlage 3. 
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Hoewel niet vernoemd in hoger genoemd artikel in de VCRO worden de op het gewestplan als 

‘bufferzones’ aangegeven gebieden eveneens mee opgenomen in deze lijst. Dit betekent dan dat al 

de groen ingekleurde gebieden opgenomen zijn in deze lijst. 

 

Ook de waterwinningsgebieden worden integraal meegenomen en dit inclusief de 3 

beschermingszones.  

 

Tot slot wordt ook de zones langs de taluds van waterlopen van eerste, tweede of derde categorie 

mee opgenomen voor wat betreft zaken die mogelijk een impact zouden kunnen hebben op deze 

waterloop. Hierdoor worden constructies of activiteiten die niet voldoen aan de wettelijk 

afstandsregels beschouwd als prioriteit. 

 

6.2.2 Structureel tekort aan aandacht voor het leefmilieu, de woonkwaliteit, de omgeving, de 
ruimtelijke impact of de ruimtelijke ordening 

Wanneer er sprake is van een structureel tekort aan aandacht voor het leefmilieu, de omgeving, 

woonkwaliteit en/of de ruimtelijke ordening leidt dit tot herhaalde, langdurige of aanhoudende 

verontreiniging, of onherstelbare en aanzienlijke impact op de ruimtelijke ordening. 

Hieronder vallen ook (al dan niet schijnbaar) accidentele gebeurtenissen die mogelijk mede 

veroorzaakt worden door een structureel te kort aan aandacht. Een structureel te kort aan aandacht 

houdt dan ook niet in dat er per se sprake moet zijn van het ‘bewust overtreden’ van de regels. 

Er dient ook geen sprake te zijn van ‘zwaardere inbreuken’. Het opeenstapelen van meerdere 

kleinere overtredingen kan duidelijk ook gezien worden als een structureel te kort aan aandacht, 

zowel op het gebied van milieu als op het gebied van stedenbouw.  

 

Wat sowieso een zeer duidelijk teken is van een structureel te kort aan aandacht is het herhaald 

uitvoeren van werken zonder of in strijd met een vergunning, om nadien (spontaan of na aanmaning) 

te regulariseren, of dat althans te proberen. Dit getuigt niet enkel van een structureel te kort aan 

aandacht, maar is ook een duidelijk teken van gebrek aan respect voor de regelgeving, de omgeving 

en de vergunningverlenende overheid. Deze laatste wordt daarbij steeds voor een voldongen feit 

gezet en is beperkter in haar mogelijkheden.  

Ook het niet naleven van een verleende regulariserende vergunning of de eventuele voorwaarden 

hierin kan gezien worden als een duidelijk teken van een structureel te kort aan aandacht. Dit wijst 

bovendien op een zeer duidelijk gebrek aan respect voor de vergunningverlenende overheid. 

 

6.2.3 Aanzienlijke impact 
Met de ‘aanzienlijke impact’ wordt gedoeld op een aanzienlijke impact op de omgeving, het 

landschapsbeeld, de volksgezondheid, de economie, de maatschappij, de openbare veiligheid, of de 

reële mogelijkheid daartoe. De beoordeling van het begrip ‘aanzienlijke impact’ dient op een zo 

objectief mogelijke manier te gebeuren, en dit zowel in de positieve als in de negatieve richting. Dit 

betekent ook dat de beoordeling niet kan/mag gebeuren op basis van het aantal klachten of klagers, 

noch op basis van de volharding ervan.  
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Voorbeelden: 

- Het hinderen van een correcte waterafvoer en/of bodeminfiltratie van waterafvoer waardoor 

stroomopwaarts gelegen gebieden/woningen onvoldoende kunnen afwateren. 

- Meer dan occasionele hinder of uitzonderlijke hinder op de openbare weg, afkomstig van 

werken op privé-terrein, zoals water- en slijkoverlast omwille van terreinwerken, waardoor 

de verkeersveiligheid in het gedrang komt (gladheid,…). 

- Overmatig afvalhamsteren met geurhinder of ongedierte tot gevolg. 

- Onvergunde inname openbaar domein, met verkeershinder of gevaarlijke verkeerssituaties 

tot gevolg. 

- Werken aan een geklasseerd monument, dorps- of landschapszicht. 

 

6.2.4 Aanzienlijk economisch voordeel 
Zaken waarbij de overtreder een aanzienlijk economisch voordeel bekomt door het overtreden van 

de regels worden prioritair behandeld. 

De inschatting van het economische voordeel kan gemaakt worden op basis van gefundeerde 

inschattingen of op basis van effectieve gegevens.  

De beoordeling of een vermogensvoordeel als ‘aanzienlijk’ bestempelen dient op een zo objectief 

mogelijke manier te gebeuren. 

 

6.2.5 Actieve tegenwerking 
In de milieuwetgeving vormt het schenden van toezichtsrechten of het tegenwerken van de 

handhaving een misdrijf op zich.  

 

De toezichtsrechten zoals bepaald in artikel 16.3.10. t.e.m. 16.3.19. van het DABM: 

- Recht op toegang, uitgezonderd bewoonde lokalen (waarvoor een bevel van een 

politierechter vereist is, of toelating door de eigenaar of bewoner). 

- Recht op inzage in en kopie van zakelijke gegevens. 

- Recht van onderzoek van zaken, inclusief staalnames (zelf uitgevoerd of opdracht daartoe).  

- Recht van onderzoek van transportmiddelen, inclusief meenemen voor nazicht naar een zelf 

gekozen locatie. 

- Recht op ondersteuning door een zelf gekozen deskundige (zonder deze deskundigheid aan 

te moeten tonen). 

- Recht op het doen van vaststellingen door middel van audiovisuele middelen.  

- Recht op bijstand door de politie. 

Van deze rechten mag door de toezichthouder gebruik gemaakt worden voor zover redelijkerwijs 

nuttig geacht voor de vervulling van de toezichtsopdrachten.  

 

In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt artikel 6.1.5. dat toezichthouders toegang hebben 

tot de bouwplaats. Voor het betreden van voor bewoning gebruikte locaties geldt ook hier dat een 

bevel van een politierechter nodig is, of toelating van de eigenaar of bewoner. 

 

Ook het niet-uitvoeren of negeren van bestuurlijke maatregelen of veiligheidsmaatregelen zoals 

bepaald in artikels 16.4.5. t.e.m. 16.4.7. van het DABM worden gezien als actieve tegenwerking, 

evenals het niet-betalen van bestuurlijke geldboeten en negeren van door een rechtbank opgelegde 

maatregelen of uitgesproken vonnissen/arresten. 
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Het uitvoeren van handelingen na verbod door de gemeentelijke diensten (administratie zowel als 

college van burgemeester en schepenen) wordt eveneens gezien als ‘actieve tegenwerking’. Dit geldt 

bovendien zowel voor schriftelijk verbod als voor mondeling verbod door daartoe gemachtigde 

personen (zoals een toezichthouder, de burgemeester, GAS-ambtenaren, politie,…). Dit ‘verbod’ 

dient bijgevolg niet noodzakelijk de vorm van een stakingsbevel of officiële bestuurlijke maatregel 

aan te nemen.  

Hetzelfde geldt voor opgelegde uit te voeren handelingen. 

 

6.2.6 Recidive 
In de huidige context wordt ‘recidive’ verstaan als: 

Het door één persoon, firma of groep personen herhaaldelijk begaan van overtredingen van de 

regelgeving waarbij er redelijkerwijs van kan uitgegaan worden dat deze regelgeving gekend was en 

waarbij er sprake is van minstens 2 eerdere dossiers. 

 

Recidive geldt zowel voor identieke of gelijkende overtredingen (waar dus duidelijk kan uitgegaan 

worden van kennis van de regels) als voor sterker van elkaar verschillende feiten waar kennis van de 

geldende wetgeving vermoed kan worden.  

Recidive wijst vaak op zekere mate van bewust overtreden of structureel te kort aan aandacht, of op 

een ernstig tekort aan respect voor gemeenschap, de overheid en/of de omgeving. 

 

6.2.7 Mogelijkheid tot regulariseren 
De overtredingen die op een eenvoudige manier op te lossen zijn of regulariseerbaar zijn door een 

vergunning aan te vragen krijgen prioriteit. Voor deze gevallen is er vaak een eenvoudige en niet-

invasieve oplossing. Vanuit het oogpunt van oplossingsgericht werk zijn dit de dossiers waarbij het 

bestuur en de overtreder eenvoudig tot een wettelijke oplossing kunnen komen. 

 

Volgens de trajectaanpak krijgen ook deze dossiers eerst 2 aanmaningen. Als zij geen gevolg geven 

aan de aanmaningen wijst dit op een zeer duidelijk gebrek aan respect voor de handhavende 

overheid en dienen er verdere stappen genomen te worden. 

 

6.2.8 Functiewijziging in een recreatieverblijf 
Recreatieverblijven zijn veelal gelegen in natuurrijke en rustige gebieden. De aanwezige wegen zijn 

vaak ook niet voorzien op veel en/of zwaar verkeer. De functie van de aanwezige bebouwing is dan 

ook ‘recreatie’ en dus niet van die aard dat er veel of zwaar verkeer gegenereerd zou worden. Ook is 

de riolering niet voorzien op de bijkomende afvoer die een permanente bewoning meebrengt. Dat 

betekent dus ook dat een functiewijziging van recreatie naar één van de andere functies hier een 

relatief sterke impact op kan hebben. 

 

De problematiek van de weekendverblijven kent een zeer lange historiek van tientallen jaren die 

minstens teruggaat naar de periode van de opmaak van de gewestplannen (jaren 70) en de wet op 

de Stedenbouw (1962).  

In die periode van de gewestplannen tot nu zijn verschillende beleidsinitiatieven genomen om deze  

problematiek op te lossen.   

In de ogen van de eigenaars is er onvoldoende rekening gehouden met hun belangen en zijn er  
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onvoldoende mogelijkheden geboden voor de weekendverblijven.   

In de ogen van de bevolking worden weekendverblijven soms gezien als een voorbeeld van de  

ruimtelijke wanorde in Vlaanderen en geassocieerd met het overtreden van de wetgeving  

(bouwovertredingen).   

Mede door de lange historiek en de veelheid en diversiteit van beleidsinitiatieven is de problematiek  

van de weekendverblijven veelzijdig:  

 

Zonevreemdheid. Weekendverblijven zijn relatief kleine gebouwen waarin overnacht kan worden 

maar die in de regel niet geschikt zijn om permanent te bewonen. Ze worden dus gebruikt als 

“buitenverblijf” of “tweede woning”. Bij de opmaak van de gewestplannen werden de bestaande 

clusters van weekendverblijven aangeduid met een specifieke aanduiding (in de regel oranje kleur 

met zwarte driehoek/verblijfsrecreatie). Heel wat weekendverblijven lagen buiten die specifieke 

zones en werden dus zonevreemd. Voornamelijk in bos- en natuurbestemmingen is dit 

problematisch.  

 

Permanent wonen. Doorheen de jaren zijn sommige eigenaars hun weekendverblijven gaan 

gebruiken als vaste verblijfplaats/als woning. De bestemming recreatie laat dit niet toe. Dit 

fenomeen is een belangrijke handhavingsproblematiek geworden.  

 

Goedkoop wonen. Een perceel grond in een weekendverblijfzone is goedkoper dan een perceel 

bouwgrond in woonzone. Mensen die op zoek zijn naar goedkope bouwgrond komen soms terecht in 

een verkaveld recreatiegebied dat nauwelijks te onderscheiden is van een woongebied. Het is 

bekend dat rond dergelijke zones misleidende publicatie wordt gevoerd. Veel eigenaars stellen dat 

“ze niet wisten dat ze hier niet mochten wonen, daar heeft de verkoper/notaris niets van gezegd, op 

de gemeente zei men dat het toegelaten wordt”.  

 

Sociaal aspect. Het fenomeen van permanent wonen is vaak ook een uiting van een tekort aan 

betaalbare woningen. Mensen met financiële en sociale problemen kiezen soms noodgedwongen 

voor een woning op een camping of in een weekendverblijfzone. Vaak gaat het dan om verblijven 

met een slechte woonkwaliteit.  

 

Domiciliering. In principe is het niet toegelaten om in een weekendverblijf te wonen. Anderzijds is 

het verplicht een vaste verblijfplaats te hebben. Deze tegenstrijdigheid tussen de Vlaamse en de 

federale regelgeving heeft geleid tot weigeringen om mensen die in de gemeente in een 

weekendverblijf wonen in te schrijven in het bevolkingsregister waardoor het woonrecht later niet 

kon worden toegekend. De regelgeving is pas in 2015 aangepast en sindsdien wordt gewerkt met een 

voorlopige inschrijving.  

 

Om binnen de bepalingen van  het ‘besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de 

vergunningsplichtige functiewijzigingen’ te vallen, dient de constructie een woongebouw te 

betreffen dat binnen woongebied gelegen is. Voor recreatieverblijven is dit besluit dus niet van 

toepassing. 

De prioritair te behandelen wijzigingen betreffen zowel de functiewijzigingen van het volledige 

verblijf als van een deel er van.  
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6.2.9 Gemeentelijke verordeningen 

Brasschaat beschikt over een aantal gemeentelijke verordeningen. Voor ruimtelijke ordening zijn 
deze: 

• gemeentelijke verordening aanleg voortuinstroken, verharde toegangen en in- en uitritten 
(niet prioritair) 

• gemeentelijke verordening afschermingen 
• gemeentelijke verordening rooien van bomen 
• gemeentelijke verordening schotelantennes 
• gemeentelijke verordening publiciteit 

 

De prioriteiten worden verordening per verordening besproken. Het rooien van bomen wordt mee 

besproken in het deel over ontbossing en verwijdering van kleine landschapselementen. 

GEMEENTELIJKE VERORDENING AFSCHERMINGEN 

Het plaatsen van afschermingen en het soort afschermingen heeft een belangrijke rol op het groene 

karakter van de gemeente Brasschaat. Brasschaat is een groene gemeente. Naast de vele groene 

parken, natuurgebieden en laanbomen, die een openbaar karakter hebben, hebben de privé-tuinen 

en het bomenbestand op privéterreinen hier een belangrijke rol in. Ook de verkeersveiligheid  is hier 

van belang. 

 

Niemand mag zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van 

burgemeester en schepenen op het grondgebied van de gemeente Brasschaat afschermingen uit 

dode materialen (zoals onder andere rieten matten, schermen uit houten vlechtwerk, zeilen) 

plaatsen als afsluiting van privé-eigendommen. 

 

Afsluitingen in dode materialen in de voortuinstrook zijn nadelig voor het straatbeeld en kunnen een 

belemmering vormen van de zichtbaarheid op het openbaar domein. Daarom worden enkel 

afsluitingen in de voortuinstrook prioritair behandeld alsook afsluitingen die onveilige situaties 

zorgen. Als de afsluiting in een andere zone aanzienlijke hinder een veiligheidsrisico meebrengt 

wordt deze ook prioritair behandeld. 

 

GEMEENTELIJKE VERORDENING PUBLICITEIT 

De gemeente heeft een verordening publiciteit die de bepalingen meegeeft naar oppervlakte en 

grootte. Naast veiligheid voor de openbare weg, is beeldkwaliteit naar het straatbeeld zeer 

belangrijk. Publiciteit moet ondergeschikt zijn aan een gebouw en niet de overhand nemen. 

 

Voor het plaatsen van publiciteit is een vergunning vereist. Enkel publiciteit die van die aard is dat ze: 

• in strijd is met de Vlarem wetgeving 

• een mogelijks gevaar inhoudt 

• de doorgang op de openbare weg belemmert 

• in strijd is met goedgekeurde visiedocumenten van toepassing op dit gebied 

wordt prioritair behandeld. 

 



 

30 
Versie gemeenteraad 22/02/2021 

GEMEENTELIJKE VERORDENING VELLEN VAN BOMEN 

Volgend de gemeentelijke verordening vellen van bomen moet er een omgevingsvergunning 

aangevraagd worden voor volgende vellingen: 

• Bomen die een stamomtrek bezitten van 50 cm of meer gemeten op 1,00 meter boven het 

maaiveld 

• Bomenrijen, houtwallen, houtkanten, grienden, haagkanten, struwelen of hakhout 

 

In de gemeentelijke verordening staat ook dat bij het vellen van bomen zonder vergunning, de 

eigenaar de boom binnen een termijn van 1 jaar moet vervangen door een andere boom en dat het 

college van burgemeester en schepen volgens de criteria in de verordening boomsoort en maat 

bepalen. 

 

Bij de vaststelling van het vellen van een vergunningsplichtige boom zonder vergunning wordt, zoals 

beschreven in de verordening, een aangetekend schrijven gestuurd naar de eigenaar om een nieuwe 

aanplant te doen binnen één jaar met onderstaande specificaties. De eigenaar moet deze aanplant 

bewijzen met een factuur met vermelding van de soort en de maat en foto’s van de aangeplante 

boom. Als de overtreder geen gevolg geeft aan deze brief, wordt proces verbaal opgemaakt. 

 

De specificaties waaraan deze boom (of bomen) moeten voldoen, worden per geval bepaald. De 

aangeplante boom (of bomen) moeten gedurende minstens 3 jaar in goede gezondheid gehouden 

worden. 

GEMEENTELIJKE VERORDENING SCHOTELANTENNES 

Schotelantennes mogen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke vergunning van het college van 

burgemeester en schepenen niet geplaatst worden. Het plaatsen of aanbrengen is onderworpen aan 

verschillende voorwaarden. 

Enkel schotelantennes die van die aard zijn dat ze: 

• een mogelijks gevaar inhoudt 

• de doorgang op de openbare weg belemmert 

worden prioritair behandeld. 

 

6.2.10 Afvalopslag  
Het materialendecreet definieert ‘afval’ als “elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen”. 

De interpretatie van wat al dan niet als afval beschouwd dient te worden, dient vaak te gebeuren 

door de vaststeller. Wanneer er bijvoorbeeld een hoeveelheid al dan niet defecte elektronische 

toestellen aangetroffen wordt, dient er gekeken te worden naar de manier van opslaan van deze 

toestellen. Indien ze keurig gestapeld in dozen of bakken zitten, kan er eventueel nog van uit gegaan 

worden dat deze nog kunnen gebruikt worden voor vervangonderdelen of dat ze nog kunnen 

hersteld en/of verkocht worden (let wel: ook dit kan vergunningsplichtig zijn). Indien ze gewoon op 

een hoop of in bakken gegooid liggen worden ze niet behandeld als materialen met enige waarde en 

dienen ze beschouwd te worden als elektronisch afval. 
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Bedrijfsgerelateerd wordt elke vorm van onvergunde afvalopslag prioritair behandeld, indien  

- het afval in ‘meer dan normale’ hoeveelheden aanwezig is,  

- er redelijke aanwijzingen zijn van een herhaalde onvergunde afvalopslag,  

- de opslag een risico van gelijk welke aard inhoudt.  

 

Afvalopslag door een particulier (afvalhamsteren) wordt, in het bijzonder in de woongebieden, 

prioritair behandeld  

- wanneer er gevaarlijke afvalstoffen aanwezig zijn,  

- wanneer er omwille van andere redenen schijnbaar een gevaar bestaat voor de gezondheid, 

de veiligheid (zowel voor de verzamelaar als voor derden), voor de hygiëne (ongedierte, 

geurhinder,…), of voor het milieu (aanwezigheid van asbest, KGA, elektronische 

apparaten,…), 

- wanneer het ‘extreme’ vormen aanneemt. 

 

Indien er producten aanwezig zijn die voorzien zijn de gevaarsymbolen conform de CLP-verordening 

(of die dat zouden moeten zijn) kan er, zowel bedrijfsgerelateerd als particulier, sowieso uitgegaan 

worden van gevaarlijke afvalstoffen.  

 

De onvergunde opslag van voertuigwrakken of afgedankte voertuigen wordt steeds prioritair 

behandeld, zowel voor particulieren als bedrijfsgerelateerd, en dit vanaf het eerste voertuig. Bij 

voertuigen die niet beschouwd kunnen worden als afval of autowrakken kan artikel 3.20 van het 

politiereglement van toepassing zijn. 

 

De opslag van het afval (en/of de voertuigen) hoeft niet in open lucht plaats te vinden. De opslag 

onder een afdak of binnen wordt eveneens als prioritair beschouwd, ook indien het een verder 

leegstaande/verkrotte constructie betreft. 

 

6.2.11 Sluikstorten 
Drie op de vier Vlamingen ergeren zich aan zwerfvuil en sluikstorten. Het leidt tot vervuiling van 

bodem en rivieren, zorgt voor een onveilig gevoel op straat en betekent een verspilling van 

recycleerbare materialen. Bovendien kost de opruim de belastingbetaler handenvol geld: in 

Vlaanderen gaat het enkel voor zwerfvuil om 17 500 ton per jaar, goed voor een prijskaartje van 

meer dan 61 miljoen euro. 

 

Over het verschil tussen zwerfvuil en sluikstorten bestaat soms verwarring. Het resultaat is immers 

hetzelfde: afval op de grond. Wat verschilt is het uitgangspunt. 

 

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat 

kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, 

verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes … Een klein zakje met picknickafval of de 

as uit een autoasbak is ook afval dat buitenhuis ontstaat. Burgers mogen dat soort afval, afkomstig 

van producten die ze onderweg geconsumeerd hebben, meteen na gebruik in een straatvuilnisbak 

deponeren, zonder dat ze daarvoor beboet kunnen worden.  

De gemeente heeft het handhaven van zwerfvuil opgenomen in de politieverordening en heeft een 

gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) ingevoerd voor kleine afvalovertredingen. Het gevolg is 
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dat zwerfvuil niet langer strafrechtelijk zal vervolgen deze overtredingen met betrekking tot zwerfvuil 

krijgen dus enkel een administratieve opvolging via GAS. 

 

Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Ze laten afval achter op 

plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop dat niet is toegelaten en/of in de verkeerde 

bakken of containers. Het gaat bijvoorbeeld om zakjes huishoudelijk afval die in straatvuilnisbakken 

worden achtergelaten, dumpingen op anonieme locaties en het achterlaten van afval bij glasbollen, 

textielcontainers en dergelijke. 

 

Sluikstort is zowel opgenomen in artikel 12 van het materialendecreet als in de gemeentelijke 

politieverordening. Hierdoor heeft de gemeente de keuze of sluikstort strafrechtelijk of 

administratief via de GAS wordt vervolgd. Op basis van de prioriteitennota vervolgingsbeleid 

milieurecht in het Vlaamse gewest (2012), de Vlaamse prioriteiten strafrechtelijke vervolging (2017) 

en de afspraken van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu met het openbaar 

ministerie wordt volgende beslissingstabel gebruikt om te beslissen of er overgegaan wordt tot 

strafrechtelijke handhaving of administratieve handhaving op basis van GAS. 

 

 

Gemeente/gerecht opruimkost wat 

Gerechtelijk pv startbedrag + eventueel 
extra voor werkelijke 
opruimkost 

• Ruimtelijk kwetsbare gebieden (VCRO) 
• Vogelrichtlijn-, habitatrichtlijn- of Ramsargebied 
• Natuurreservaten 
• Belangrijke potentiele schade volksgezondheid 
• Schade is onherstelbaar of moeilijk te herstellen 
• Achterlaten gevaarlijke afvalstoffen (zie bijlage 

Materialendecreet) 
• Aanzienlijk verontreinigen van bodem en 

grondwater (vb: sluikstort in oppervlaktewater 
of riolering) 

• Mest 
• Achterlaten van afval groter dan één 60 liter 

vuilniszak 
• Afvalstoffen onderworpen aan de 

aanvaardingsplicht (zie bijlage 
Materialendecreet)  

• recidive 

GAS PV  forfaitair bedrag • Sluikstorten van afval in hoeveelheden van 
maximum één 60 liter zak 
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6.2.12 Verbranden van afval 
Het illegaal verbranden van afval, of sluikstoken, is verantwoordelijk voor 53% van de geregistreerde 

dioxine-uitstoot. Al de gereglementeerde afvalverbrandingsovens samen veroorzaken slechts 0,2% 

van deze jaarlijkse dioxine-emissie1.  

Tijdens de verbranding zal een deel van de verbrandingsassen vervliegen  (‘vliegassen’) en in de 

omgeving neerslaan. Inademing en huidcontact hiermee houdt, afhankelijk van de aan de 

kooldeeltjes gebonden stoffen, een gezondheidsrisico in. Wat er aan de kooldeeltjes gebonden is 

hangt af van verschillende factoren, zoals onder andere het al of niet volledig verbranden 

(zuurstofhoeveelheid, vochtigheidsgraad,…) en de aanwezigheid van stoffen in de verbrande 

materialen (afval, metalen, verf, oliën, vernis, …). Dit kunnen dioxines zijn, PAK’s, zware metalen, … . 

Wanneer deze vliegassen op de bodem neerslaan kunnen deze via (bijvoorbeeld) groententeelt in 

het lichaam terecht komen of kunnen spelende kinderen deze per ongeluk in het lichaam krijgen (via 

de mond, in neus of ogen wrijven, huidcontact,…). Regen kan er voor zorgen dat zware metalen in 

het grondwater terecht komen en zo uiteindelijk het drinkwater en voedsel besmetten. 

Bij een onvolledige verbranding komt er roet vrij. Aan roet kunnen zich nog meer schadelijke stoffen 

binden dan aan vliegassen. Ook hier zit het risico op langere termijn in de aangebonden stoffen. Op 

korte termijn zorgt roetverspreiding onder andere voor irritatie aan de ademhaling en de ogen. 

Ook fijn stof komt vrij bij verbranding. De chemische samenstelling hiervan is zeer divers. Hoe kleiner 

deze deeltjes zijn, hoe verder ze in het ademhalingsstelsel kunnen doordringen.  

Voor alle drie geldt: hoe fijner de deeltjes, hoe langer ze in de lucht blijven en hoe groter de 

verspreiding. 

 

Bovendien wordt afvalverbranding door omwonenden veelal als heel erg storend ervaren, en zijn er 

voldoende en veel minder belastende alternatieven voor het verwijderen van afval voorhanden. 

 

Daarbij is alle afvalverbranding in open lucht is volgens Vlarem voor iedereen verboden. Dit verbod is 

algemeen, en geldt dus ook voor biomassa-afval zoals houtafval, groenresten,…  

Artikel 6.11.1 van Vlarem II voorziet wel enkele uitzonderingen: 

Met behoud van de toepassing van het Veldwetboek en het Bosdecreet van 13 juni 1990 is de 

verbranding in open lucht van welke stoffen ook verboden, behalve als het gaat om: 

- indien nodig bij het beheer van bossen, (…), in overeenstemming met de bepalingen van 

het Bosdecreet van 13 juni 1990 

- in natuurgebieden, als beheermaatregel (…) nadat de gemeentelijke overheid schriftelijke 

toestemming heeft gegeven en indien opgenomen in het goedgekeurd beheerplan 

- verbranding van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfs-

landbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het 

biomassa-afval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is 

- het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur 

(kampvuur) 

- het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een 

sfeerverwarmer 

- het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen vermeld in 

artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke 

 
1 Milieu- en natuurrapport Vlaanderen 2006 (MIRA-T-2006) 
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bijproducten en afgewerkte producten. (…) met schriftelijke toestemming van de 

toezichthouder 

- het verbranden van droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het kader van 

folkloristische evenementen. (…) nadat de gemeentelijke overheid schriftelijke 

toestemming heeft gegeven, en op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning. 

- het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het 

gebruik van een barbecuetoestel 

 

Ook in kachels, open haarden,… is afvalverbranding volgens de geldende wetgeving uitdrukkelijk 

verboden (Materialendecreet). Ook afvalverbranding in een warmtekrachtkoppeling of bedrijfskachel 

buiten de bepalingen van een geldige vergunning valt hieronder. 

 

6.2.13 Asbest 
Asbest werd vroeger veel gebruikt, in zeer uiteenlopende toepassingen. Het leek een veelzijdig 

materiaal met uitstekende kwaliteiten. Na enige tijd bleek echter dat het inademen van asbestvezels 

zeer ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Gevolgen die pas jaren later aan het licht 

kwamen. Asbest is kankerverwekkend maar kan ook andere ernstige aandoeningen veroorzaken. 

Vandaar dat alle gebruik en hergebruik van asbest en materiaal dat asbest bevat al sinds 1998 strikt 

verboden is en dit op Europees niveau. 

 

De beheersing en oordeelkundige verwijdering van asbest wordt behandeld in artikels 4.7. 

(ingedeelde inrichtingen) en 6.4. (particulieren en niet ingedeelde inrichtingen) van Vlarem II. Alle 

handelingen die in overtreding zijn met deze wetgeving worden dan ook prioritair behandeld. 

 

Alle dossiers waarbij asbest betrokken is, worden prioritair behandeld. Dit omvat dan zowel het 

storten van asbestafval, als een onzorgvuldige sloop van een constructie waarin of waaraan asbest 

aan te treffen is, als het accidenteel aantreffen van asbest in de bodem of het hergebruiken van 

asbesthoudende materialen. 

 

6.2.14 Geluidshinder 
Geluid is een belangrijk element in de leefomgeving van mensen. Het heeft een signaalfunctie en is in 

veel gevallen sfeerbepalend. Het kan echter ook zo hard zijn, dat geluid hinderlijk wordt; in dat geval 

is sprake van geluidshinder. Geluidshinder is de subjectieve ervaring van mensen dat geluid als 

hinderlijk ervaren wordt. Hinderlijk geluid wordt wel lawaai genoemd. Om deze mogelijke hinder te 

objectiveren heeft het Vlaams reglement milieu (Vlarem) geluidsnormen opgelegd voor ingedeelde 

inrichtingen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen geluid van elektronisch versterkte muziek en 

geluid afkomstig van andere ingedeelde inrichtingen. 

 

Het geluid van elektronisch versterkte muziek doet zich vooral voor tijdens het uitgaansleven, tijdens 

het weekend en tijdens de avonduren. Dit zorgt ervoor mensen vooral tijdens de slaap de nodige 

hinder kunnen ervaren. Ook kunnen de bezoekers van deze gelegenheden gehoorschade oplopen 

door een te hoge geluidsenergie. De overlast gerelateerd aan horeca of evenementen wordt 

behandeld volgens de procedure overlast horeca en evenementen (zie bijlage 5). 
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De milieuwetgeving voorziet aparte geluidsnormen voor inrichtingen die een gemene muur delen 

met een woongelegenheid. Bij een overschrijding van deze normen worden mensen vaak ook 

gestoord in hun slaap. Deze dossiers worden ook prioritair behandeld. Hier wordt er eerst gekozen 

voor overleg waarbij we proberen om het probleem op te lossen een aantal technische 

verbeteringen te laten aanbrengen. Indien nodig kan een indicatieve meting uitgevoerd worden. Als 

een rechtsgeldige geluidsmeting zich opdringt wordt hiervoor een erkend geluidsdeskundige 

aangesteld. 

 

Melders van geluidsoverlast afkomstig van bronnen niet opgenomen in de Vlarem-wetgeving of het 

politiereglement worden doorverwezen naar burenbemiddeling of de vrederechter. 

 

6.2.15 Afkoppeling riolering en lozing in waterlopen 
De noodzaak tot aansluiten op de (gescheiden) riolering wordt bepaald in Vlarem. 

Voor het verkrijgen van de subsidies voor de aanleg van een gescheiden riolering is het noodzakelijk 

dat ofwel alle woningen worden afgekoppeld of dat de nodige handhavingsstappen worden 

ondernomen om de situatie recht te zetten. Ook zorgt de lozing van afvalwater in een waterloop 

voor geurhinder en een vervuiling van het watersysteem. 

 

6.2.16 Dieren 
Het houden van bepaalde diersoorten is geregeld in Vlarem. Een dossier met betrekking tot het 

houden van deze ingedeelde dieren wordt enkel prioritair behandeld als het in strijd is met andere 

wetgeving zoals bijvoorbeeld: wetgeving dierenwelzijn, CITES-wetgeving, mestdecreet,…. 

 

6.3 Niet-prioritaire dossiers 
Alle dossiers die niet onder de eerder opgesomde prioriteitenlijst vallen zijn per definitie niet 

prioritair. 

Voor alle niet-prioritaire zaken geldt dat de betreffende vaststellingen wel steeds ‘meegenomen’ 

worden wanneer er ter plaatse een ander dossier opgestart wordt, en zeker wanneer er ter plaatse 

andere zaken geverbaliseerd worden 

 

Hieronder volgen enkele voorbeelden waarbij dossiers als niet prioritair geklasseerd worden 

 

6.3.1 Verjaringstermijn voorbij 
Indien de verjaringstermijnen verlopen zijn (of dit aannemelijk is) kan er uiteindelijk geen resultaat in 

de vorm van een herstel bekomen worden.  

Strikt gezien kan de verjaring wel enkel uitgesproken worden door een rechter. Dit betekent dat er 

ook bij aanwijzingen van verjaring eigenlijk steeds een proces-verbaal dient opgesteld te worden. De 

kans dat het parket bij een dergelijk dossier vervolging in zal stellen is echter eerder gering 

(opportuniteitssepot).  

De eigenlijke verjaringstermijnen dienen dossierspecifiek bekeken te worden op het moment van de 

beoordeling.  

 

6.3.2 Burenconflict 
Indien er aanwijzingen zijn dat het een burenconflict betreft, de feiten niet ingrijpend zijn en de 

feiten zich niet binnen de prioriteiten situeren wordt dit als niet-prioritair beschouwd. 
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Het kan en mag niet de bedoeling zijn dat de gemeentelijke administratie gebruikt wordt als wapen 

in een burenconflict. Bovendien bestaat er een reëel risico dat er een klachtenstroom heen en weer 

ontstaat. 

Zowel de melders als de overtreders worden geïnformeerd over de gratis burenbemiddeling die wij 

aanbieden als gemeente. 

 

6.3.3  Functiewijziging in van handel met wonen of wonen naar handel, horeca of kantoor 
Het vrijstellingenbesluit stelt een tijdelijke functiewijziging van een bestaand hoofdzakelijk vergund 

of vergund geacht gebouw vrij van vergunning indien dit niet langer dan 90 dagen per kalenderjaar 

gebeurt. 

 

Het ‘besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen’ 

bepaalt in artikel 2 § 3 dat er geen vergunning tot functiewijziging vereist is wanneer het een aan 

wonen complementaire functie in een woongebouw betreft (kantoor, dienstverlening, vrije 

beroepen, verblijfsrecreatie, detailhandel, restaurant, café, bedrijvigheid). Daartoe moet voldaan zijn 

al volgende vereisten: 

- Gelegen in woongebied of daarmee vergelijkbaar gebied 

- Woonfunctie blijft de hoofdfunctie 

- De complementaire functie neemt minder ruimte in dan de woonfunctie, met een maximum 

van 100 m² 

- Geen strijdigheid met verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg, 

verkavelingsvergunning,… 

 

Indien er enige vorm van hinder vastgesteld wordt (verkeer, parking, lawaai, geur,…) vervalt het niet-

prioritaire karakter. De interpretatie van de ‘hinder’ dient ook hier op een zo objectief mogelijke 

manier te gebeuren.  

 

GEMEENTELIJKE VERORDENING AANLEG VOORTUINSTROKEN, VERHARDE TOEGANGEN EN IN- EN UITRITTEN 

Het verharden van voortuinen heeft een belangrijke impact op het groene karakter van de gemeente 

Brasschaat. Brasschaat is een groene gemeente. Naast de vele groene parken, natuurgebieden en 

laanbomen, die een openbaar karakter hebben, hebben de privé-tuinen en het bomenbestand op 

privéterreinen hier een belangrijke rol in. Om die reden heeft de gemeente een verordening die 

vastlegt dat verhardingen tot het minimum beperkt moeten worden. Naast het groene karakter heeft 

het ook een belangrijke impact naar de mobiliteit en de drainage van regenwater. 

 

Na de oprichting van het hoofdgebouw moet de voortuinstrook als tuin worden aangelegd en als 

dusdanig gehandhaafd: 

Verhardingen mogen uitsluitend aangelegd worden als toegang naar het gebouw en als in- en uitrit 

naar de autobergplaats. De oppervlakte van deze verhardingen dient beperkt te worden. 

Verharde toegangen en in- en uitritten moeten aangelegd worden zonder dat er bomen van de 

baanbeplanting of masten van de gemeentelijke openbare verlichting moeten verwijderd worden. 

Op percelen die op een kruispunt of aan de hoek van twee straten liggen, mogen over een afstand 

van twintig meter (te rekenen vanaf het snijpunt van de rooilijnen), de aanplanten niet hoger zijn dan 

0,80 m. 
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Voor het overige mogen hoogstammige bomen of eender welke andere beplantingen van 

meer dan 1,50 m hoogte aangeplant worden op meer dan 2 meter achter de grens van 

het openbaar domein. 

 

Deze dossiers zullen als een niet-prioritair dossier behandeld worden bij vaststelling of melding. Wel 

zal er een pro-actief beleid naar kwaliteitsvolle voortuinaanleg en waterdoorlatende verharding 

gevoerd worden. Hiervoor wordt een kader uitgewerkt met richtlijnen om meer (waterdoorlatende) 

verharding toe te staan, zodat er een gelijke behandeling van alle aanvragen kan gebeuren. 

Omdat geen enkel dossier exact hetzelfde is wordt er in overleg gegaan met de betrokkenen om een 

kwalitatievere inrichting van de voortuin te bekomen en kan er eventueel toch een extra 

parkeerplaats voorzien worden op eigen terrein. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat 

mensen op eigen terrein parkeren in plaats van op openbaar domein. 

 

In een aantal gevallen kan een openluchtstaanplaats voor de auto visueel aantrekkelijker zijn dan het 

plaatsen van een garage of carport en zorgen voor een kleinere verharde oppervlakte. 

Het omvormen van een oprit naar een vergunde garage of carport naar een openluchtparkeerplaats 

door het niet uitvoeren van de garage of carport wordt als niet-prioritair dossier behandeld. 

 

Om een kwaliteitsvolle inrichting van de voortuinen te bereiken ten tegelijk meer parkeerplaatsen op 

eigen terrein te voorzien is het opportuun om de betreffende verordening te wijzigen. 
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7 Interne organisatie en randvoorwaarden handhaving 
 

7.1 Personeelsbezetting 
De dienst ruimte en wonen bestaat momenteel (oktober 2020) uit 14 personen, gezien enkele 4/5e 

invullingen geeft dit 11,8 VTE’s.  

 

Wat handhaving betreft is onder punt 3.2.3 Handhaving milieu en ruimtelijke ordening het 

ambitieniveau geformuleerd voor het handhavingsbeleid.  

 

Vanaf april 2018 worden de handhavingstaken uitgevoerd door het vergunningenteam dat bestaat 

uit 4 personen. De deskundige groen en natuur is tevens ook aangesteld als gemeentelijk verbalisant 

ruimtelijke ordening. Dit is een proefproject in samenspraak met het team en vanuit het engagement 

van dit team. Parallel werd ter vervanging van de handhavingsambtenaar een extra personeelslid 

aangeworven. Het vergunningenteam heeft zich ondertussen bekwaamd in de materie en nieuwe 

wetgeving en is gemotiveerd om dit op deze manier voort te zetten. Het team kan zich enkel 

focussen op de basistaken van handhaving opdat anders het afleveren van de vergunningen terug in 

het gedrang komt. Deze basistaken houden in dat er enkel wordt opgetreden op basis van klachten. 

In de praktijk wordt er 0,2 VTE besteed aan handhaving 

 

De lokaal toezichthouder milieuhandhaving is aangesteld sinds 2015. Zij is tevens deskundige milieu. 

Hierdoor kan 0,2VTE besteed worden aan handhaving. 

 

7.2 Dossiers ruimtelijke ordening 
In de zomer van 2018 is begonnen met de verdeling van de handhavingstaken over het 

vergunningenteam. Daarom hebben voor 2018 maar cijfers voor een half jaar. De prioriteiten werden 

bepaald aan de hand van de prioriteiten nota van 2013. 

 

De onderstaande cijfers lijsten het aantal dossier op dat binnengekomen is in dat jaar. Naast deze 

dossiers zijn er nog een aantal langlopende dossiers die een continu opvolging vereisen. 

 

jaar Totaal aantal dossiers 
RO 

Aantal dossiers 
bewoning in 
weekendzone 

aantal PV’s 

2018 (vanaf juni 2018) 88 10 22 

2019 75 3 13 

2020 tot eind mei 
2020 

50 1 7 

 

In 2018 zijn een aantal dossiers meegeteld die opgestart werden in vorige jaren maar die nog 

opvolging vereisten. Het aantal PV’s voor bewoning in weekendzone is in 2018 verhoogd omdat de 

een heel aantal weekendverblijven in dat jaar voltooid werden en dan ook in gebruik werden 

genomen. 

 

Uit de cijfers blijkt dat de meeste dossiers werden opgelost zonder dat hiervoor een PV werd 

overgemaakt aan het Parket. In ons handhavingstraject leggen we dan ook sterk de nadruk op 
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bemiddeling, plaatsbezoek, regularisatie… om zo het probleem op te lossen zonder dat er sancties 

volgen. Voor dat er een PV wordt opgemaakt wordt er eerst in overleg gegaan met de overtreder en 

een aanmaning gestuurd. Er zijn ook dossiers bij die verjaard zijn, deze worden geregistreerd maar 

hier wordt gerechtelijk geen gevolg meer aan gegeven. 

 

In 2018 zijn er 10 PV’s opgemaakt voor permanente bewoning in de weekendzone. Deze 

inschrijvingen waren geconcentreerd in 2 straten. In de periode voor 2018 zijn hier een aantal 

weekendverblijven gebouwd die in 2018 in gebruik werden genomen. 

 

Met deze personeelsbezetting ligt de focus enkel op de basistaken van handhaving. Deze basistaken 

houden in dat er enkel wordt opgetreden op basis van klachten. Het proactief luik (toezicht op 

terrein) en nazicht van alle vergunningen gebeurt tot op vandaag beperkt.  

Wat betreft de waarborgen worden enkel de vergunningen nagekeken waarvan de waarborg wordt 

terug gevraagd. Het gaat hier over 40% van de vergunningen en vaak over de kleinere particuliere 

werven. Het nakijken van de waarborgen wordt verder niet besproken in dit document.  

Als er in de toekomst voor gekozen wordt om alle waarborgen en/of vergunningen na te kijken wordt 

er een toename in het aantal handhavingsdossiers verwacht. 

 

Met de huidige personeelsbezetting is het, ook met deze handhavingsvisie, niet mogelijk om nieuwe 

taken op te nemen. 

 

7.3 Dossiers milieu 
Sinds juni 2018 worden de milieudossiers mee geregistreerd in de interne handhavingslijst. 

 

De onderstaande cijfers lijsten het aantal dossier op dat binnengekomen is in dat jaar. Naast deze 

dossiers zijn er nog een aantal langlopende dossiers die een continu opvolging vereisen. 

 

Jaar Totaal aantal 
dossiers milieu 

aantal PV’s 

2018 (vanaf juni 
2018) 

20 3 

2019 11 0 

2020 tot eind mei 
2020 

15 1 

 

De lokaal toezichthouder milieuhandhaving is tevens ook deskundige milieu. Hierdoor kan enkel 

aandacht besteed worden aan de basistaken van handhaving. Deze basistaken houden in dat er enkel 

wordt opgetreden op basis van klachten. Het proactief luik (toezicht op terrein) en nazicht van alle 

vergunningen op terrein gebeurt nog niet tot op vandaag omdat daar de tijd en het personeel voor 

ontbreekt. Met de huidige personeelsbezetting is het, ook met deze handhavingsvisie, niet mogelijk 

om proactief alle (of alle prioritaire) vergunningen na te kijken. 

 

Het milieuhandhavingsbesluit bepaalt dat elke gemeente een beroep moet kunnen doen op minstens 

één lokale toezichthouder. Een gemeente met meer dan driehonderd inrichtingen van klasse 2 

overeenkomstig de indelingslijst of meer dan dertigduizend inwoners indien het aantal inrichtingen 

onvoldoende gekend is moet minstens een beroep kunnen doen op twee lokale toezichthouders. 
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In Brasschaat beschikken we over 162 gekende klasse 2 inrichtingen en meer dan 30 000 inwoners.  

Volgens die cijfers moeten wij beschikken over een tweede lokaal toezichthouder. 

 

Voor het luik milieu is voor de lokaal toezichthouder milieuhandhaving geen wachtdienst voorzien.  

Vooral de overlast van elektronisch versterkte muziek doet zich voor in de avonduren en/of in het 
weekend. Op deze momenten is de lokaal toezichthouder niet beschikbaar voor het uitvoeren van 
geluidsmetingen. De overlast gerelateerd aan horeca of evenementen wordt behandeld volgens de 
procedure overlast horeca en evenementen (zie bijlage 5). 
 
De politie en de lokaal toezichthouder hebben 1 gedeelde geluidsmeter ter beschikking. De huidige 

geluidsmeter die ruim 10 jaar oud is, voldoet niet meer aan de gestelde eisen. Bijgevolg kunnen geen 

rechtsgeldige geluidsmetingen uitgevoerd te worden. In het verleden is voor uitgebreide 

geluidsmetingen een externe firma ingezet. 

 

7.4 Dossiers woonkwaliteit 
 

Evolutie nieuwe dossiers inventarisatie ongeschikt en/of onbewoonbaar (interne cijfers eind 2020): 

 

 
 

Stijging aantal onderzoeken de voorbije jaren dankzij communicatie (website, Parkbode, 
Brasschaatse film): de burger vindt vlotter zijn weg naar ons. 

 

7.5 Dossiers leegstand  
Op 27 maart 2009 legt het decreet grond- en pandenbeleid de leegstand als bevoegdheid bij de 

gemeente. Om de hoeveelheid behapbaar te houden wordt er gefaseerd gewerkt: eerst de 

eengezinswoningen. De appartementen worden nog niet meegenomen omdat dit aan de ene kant 

een veel te hoge werkdruk geeft, aan de andere kant omdat het huisnummeringsproject eerst veel 

meer op punt moet komen te staan. 

De inventaris groeit gestaag en wordt een stabiele workflow. 
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Evolutie nieuwe en bestaande dossiers inventarisatie leegstand (interne cijfers meting eind 2020): 

 
Kolom 1: jaartal 
Kolom 2: aantal dossiers nieuw geïnventariseerd dat jaar 
Kolom 3: nu nog steeds actieve dossiers 
Kolom 4: aantal dossiers van kolom 3 die een vrijstelling hebben 
Kolom 5: aantal dossiers van kolom 2 die geschrapt zijn 
(kolom 2 = kolom 3 + kolom 5) 
  
Waarom nog zoveel dossiers (111) van 2017 actief? Na inventarisatie krijgen eigenaars één jaar om 
de situatie aan te pakken voor de heffing volgt. In de loop van dat jaar (of mogelijks met vrijstellingen 
nieuwe eigenaar, bouwvergunning of renovatiedossier twee of drie jaren) wordt de situatie opgelost: 
verkoop, bewoning of sloop. Verwacht wordt dat het cijfer van 2017 tegen 2019 ook zakt naar de 
cijfers van 2015/2016. 
 

 

In 2016 worden de dossiers waar een invulling lijkt meegenomen. Hieruit blijkt nood aan een 

vrijstelling op de inventarisatie voor een effectieve, niet-occasionele invulling.  Het reglement is 

aangepast in 2017. 

In 2019 is het grootste deel van de huisnummering succesvol verwerkt. Het lijkt logisch om nu de 

appartementen mee op te nemen in de leegstand. Ook in kader van gelijkheidsbeginsel. 

Dit geeft echter een grote extra werklast, deze kan met de huidige VTE’s niet worden opgevangen. 

Een eerdere screening gaf aan dat er een 550-tal leegstaande appartementen in de gemeente zijn. 

Hier moet uiteraard nog een flinke uitsortering gebeuren. Verwacht wordt dat er 50 à 100 tweede 

verblijven tussen zitten (€750 heffing op jaarbasis). 

Ook zal er stedenbouwkundig veel opzoekwerk zijn. Het eerste jaar zal hier zeker een VTE voltijds 

voor ingezet kunnen worden. 

Waarschijnlijk worden er tijdens dit proces ook een aantal stedenbouwkundige overtredingen en 

vastgesteld waar een handhavingsdossier voor moet worden opgestart. 
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7.6 Dossiers verwaarlozing van pand of terrein 
Hier lopen regelmatig dossiers. Deze zaken zijn steeds gebied overschrijdend en hiervoor is een 

goede samenwerking met de deskundige milieu, de wijkagenten, integrale veiligheid, OCMW,… 

Dankzij deze samenwerking geraken deze dossiers opgelost voordat er een inventarisatie volgt. 

Daarom is het aantal hierbij tot nu toe steeds ‘nul’ geweest. 

  

7.7 Gemeentelijke wetgeving 

Brasschaat beschikt over een aantal gemeentelijke reglementen en verordeningen. Voor de dienst 
ruimte en wonen zijn deze: 

• gemeentelijke verordening aanleg voortuinstroken, verharde toegangen en in- en uitritten 
• gemeentelijke verordening afschermingen 
• gemeentelijke verordening rooien van bomen 
• gemeentelijke verordening schotelantennes 
• gemeentelijke verordening publiciteit 
• Gemeentelijk reglement ongeschikt-onbewoonbaar van 26 mei 2017 
• Gemeentelijk reglement leegstand van 26 mei 2017 
• Gemeentelijk reglement verwaarlozing van 26 mei 2017 

Een heel aantal van de reglementen en verordeningen kunnen naar aanleiding van deze visie nota 
herbekeken en geoptimaliseerd worden. Als het bestuur in deze handhavingsvisie beslist om op een 
bepaalde verordening niet te handhaven of enkel in bepaalde omstandigheden is het misschien 
nodig om deze verordening te herbekijken en eventueel te wijzigen. 

Zoals de handhavingsvisie nu voorligt gaat het om volgende verordeningen: 

• gemeentelijke verordening aanleg voortuinstroken, verharde toegangen en in- en uitritten 
• gemeentelijke verordening afschermingen 
• gemeentelijke verordening schotelantennes 
• gemeentelijke verordening publiciteit 
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8 Lijst met bijlagen 
 

Bijlage 1 – beknopte lijst gemeentelijke prioriteiten 

Bijlage 2 – kaart met kwetsbare gebieden 

Bijlage 3 – kaart met recreatiezones  

Bijlage 4 – protocol met politie  

Bijlage 5 – aanpak overlast van horeca en evenementen  

Bijlage 6 – contactgegevens handhavingspartners  

Bijlage 7 - verklarende woordenlijst milieu 

Bijlage 8 – verklarende woordenlijst ruimtelijke ordening 

 

  

 


