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Vooraf 
De milieuwetgeving wordt gedeeltelijk geregeld door Verordeningen van de Europese Unie, die 

rechtstreeks van toepassing zijn op de Lidstaten. Deze Lidstaten worden echter geacht zelf de 

maatregelen te treffen om de naleving van deze Verordeningen te kunnen waarborgen, alsook de 

controle van hun bepalingen/verplichtingen en, zo nodig, de bestraffing van de overtredingen. 

Aldus is de Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement van de Raad van 20 juni 2019 

betreffende persistente organische verontreinigende stoffen rechtstreeks toepasbaar op alle 

Lidstaten. Voorts heeft elke Lidstaat de verplichting om een stelsel te bepalen dat overtredingen van 

de bepalingen van deze Verordening bestraft (waarbij voor de uitvoering ervan wordt gezorgd). 

Bovendien verduidelijkt de Verordening dat deze sancties doeltreffend, evenredig en afschrikkend 

moeten zijn. 

De bepalingen van de Verordening (EU) 2019/1021 hebben betrekking op verschillende 

bevoegdheden. Gelet op de institutionele realiteit van ons land is het bijgevolg noodzakelijk om te 

voorzien in een verdeling die de bevoegdheidsregels van het Belgische rechtsstelsel naleeft. 

Het doel van dit ontwerpbesluit is dus om de opsporing, vaststelling en bestraffing toe te laten van het 

niet-naleven van de verplichtingen die uit de Verordening (EU) 2019/1021 voortvloeien en waarvoor 

de uitvoering onder de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt. 

Het thema van de opsporing, vaststelling, vervolging en bestraffing van milieumisdrijven werd 

regelmatig door Brupartners onderzocht. Brupartners heeft hierover de volgende adviezen 

uitgebracht : 

- Het advies van 17 januari 2019 inzake het ontwerpordonnantie tot wijziging van het Wetboek 

van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, 

en milieuaansprakelijkheid (A-2019-002-ESR) ; 

- Het advies van 7 september 2018 inzake het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering betreffende de aanvulling van de in artikel 2, §1, 3°, van het Wetboek van inspectie 

van 25 maart 1999 bedoelde lijst met de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de 

Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, 

en tot intrekking van Verordening (A-2018-060-ESR) ; 

- Het advies van 18 februari 2016 inzake het voorontwerp van besluit van de Brussels 

Hoofdstedelijke Regering tot aanvulling van de in artikel 2 § 1, 3° van de ordonnantie van 8 mei 

2014 tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de 

vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook andere 

wetgevingen inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek van inspectie, preventie, 

vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid  bedoelde lijst met 

de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de verordeningen van de Europese Unie, die na 

de inwerkingtreding van het Wetboek van Inspectie werden aangenomen of in werking zijn 

getreden, en waarvan de uitvoering behoort tot de bevoegdheden van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (A-2016-012-ESR) ; 

- Het advies van 17 april 2013 inzake het voorontwerp van Wetboek voor de inspectie, de 

preventie, de vaststelling en de bestraffing van de milieu-inbreuken en milieu-

aansprakelijkheid (A-2013-023-ESR) ; 

https://brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2019/a-2019-002-esr/view
https://brupartners.brussels/nl/adviezen/adviezen-van-brupartners/par-date/2018/a-2018-060-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2016/a-2016-012-esr/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2013/Advies_Wetboek_inspectie.pdf/view


 A-2020-022-BRUPARTNERS 

 

  3/3 

 

 

- Het initiatiefadvies 19 april 2012 inzake de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de 

opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu (A-

2012-015-ESR) ; 

- Het advies van 20 oktober 2011 inzake het voorontwerp van ordonnantie betreffende de 

afstemming van de milieuwetgeving op de richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het 

milieu door middel van het strafrecht (A-2011-034-ESR) ; 

- Het advies van 16 juni 2011 inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de 

ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de 

bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu (A-2011-017-ESR). 

Advies 
Brupartners herhaalt dat hij van oordeel is dat men de strafrechtelijke sancties dient voor te behouden 

aan de handelingen die ofwel door grove nalatigheid, ofwel op opzettelijke wijze het leefmilieu zware 

schade berokkenen en dat hij ervoor pleit om een aantal lichte misdrijven vast te stellen die niet langer 

onder de strafrechtspraak zouden vallen en die automatisch aan administratieve sancties onderhevig 

zouden zijn. 

Voor het overige formuleert Brupartners geen opmerkingen op dit ontwerpbesluit. 

* 
* * 

http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2012/Advies_bestraffing_milieumisdrijven.pdf/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2012/Advies_bestraffing_milieumisdrijven.pdf/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2011/Advies_strafrecht_milieu.pdf/view
http://esr.irisnet.be/adviezen/adviezen-van-de-raad/par-date/2011/Advies_misdrijven_leefmilieu.pdf/view

