DE INSPECTIE VAN
LEEFMILIEU BRUSSEL TEN
DIENSTE VAN DE PROFESSIONALS
Het economisch weefsel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit
meer dan 20.000 bedrijven, waaronder een groot aantal kmo’s en meer dan
70.000 zelfstandigen.
Het is de taak van Leefmilieu Brussel om ons leefmilieu en de levenskwaliteit
van de inwoners te beschermen en tezelfdertijd de economie en de
werkgelegenheid te stimuleren. In deze context ondersteunen wij ook de

EEN ADMINISTRATIE DIE PARTNER
IS VAN DE BEDRIJVEN

© A. Ghys

ontwikkeling van nieuwe circuits en nieuwe beroepen.

U, als bedrijfsleider, bent dus een partner van Leefmilieu Brussel. Het leefmilieu maakt meer en meer deel uit van de activiteiten van elke onderneming,
omwille van de wetgeving en de reglementen die het leefmilieu en de gezondheid beschermen, maar vooral omwille van de ontwikkelingsperspectieven
die deze zaken vormen voor uw activiteit.
Tijdens de verschillende stappen van uw activiteit, zal Leefmilieu Brussel
➜➜ u informeren over de reglementering
➜➜ u helpen om uw milieuvergunning te verkrijgen
➜➜ u begeleiden bij de stappen die u onderneemt om uw verplichtingen na te komen
➜➜ het naleven van de wettelijke verplichtingen controleren om een gezonde concurrentie te verzekeren
➜➜ de ontwikkeling ondersteunen van nieuwe economische circuits in de bouw-, water- en afvalsector
➜➜ u informatie- en opleidingstools voor best practices ter beschikking stellen
➜➜ u begeleiden om het label “ecodynamische onderneming” te behalen dat uw engagement voor het leefmilieu beloont.
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DE ROL VAN DE INSPECTIE
De afdeling Inspectie van Leefmilieu Brussel heeft als taak om de
naleving van de wetgeving rond leefmilieu en energie te bevorderen. De afdeling houdt toezicht op de economische activiteiten die
onderworpen zijn aan milieuvergunningen en aan alle internationale, Europese en gewestelijke reglementeringen betreffende het
leefmilieu en energie. In dat opzicht voert ze preventieve controles
uit bij bedrijven.
Het is vooral de bedoeling dat de bedrijven zich aanpassen aan
de eisen van de reglementering, indien mogelijk dankzij preventief
advies, goede informatie en een goede samenwerking.
Indien de medewerkers evenwel op de hoogte zijn van een voorval of een inbreuk kunnen ze ook, eventueel na een controle ter
plaatse, eisen dat de verantwoordelijke de nodige maatregelen
neemt om elk gevaar voor de volksgezondheid en het leefmilieu
te voorkomen.
Gedwongen maatregelen zijn evenwel altijd mogelijk in geval van
een ernstige en herhaaldelijke inbreuk op de verplichtingen.
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DE THEMA’S EN SITUATIES WAARIN WE TUSSENKOMEN
De Inspectie komt tussen in situaties en kwesties betreffende:
➜➜		
➜➜		
➜➜		
➜➜		
➜➜		
➜➜		
➜➜		

de controle van de milieuvergunningen
de controle van het afvalbeheer
de controle van asbestwerkzaamheden
de controle van de energieprestatie van gebouwen (EPB)
de controle van de uitstoot in de lucht en in het water
een klacht
een milieuvoorval.

HET INSPECTIEWETBOEK
Het nieuwe Inspectiewetboek, dat op 1 januari 2015 van kracht werd, vereenvoudigt een hele reeks bestaande wetteksten.
Enkele belangrijke wijzigingen:
➜➜		 in geval van een sanctie die een administratieve maatregel of een boete tot gevolg heeft, geeft het Inspectiewetboek u de kans om uw recht
op verdediging te laten gelden;
➜➜		 sancties voor het niet-naleven van de wetgeving zullen meer in verhouding en doeltreffender zijn, met name dankzij de mogelijkheid om het		
bevel tot stopzetting van een overtreding gepaard te laten gaan met een dwangsom.

NIEUWE INTERVENTIEDOMEINEN
Als gevolg van de zesde staatshervorming kent het nieuwe Inspectiewetboek 2 nieuwe bevoegdheden toe aan Leefmilieu Brussel:
➜➜		
➜➜		

dierenwelzijn;
doorvoer van afvalstoffen.

De Inspectie van Leefmilieu Brussel maakt van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek gebruik om haar doelstelling kracht bij te zetten:
de verschillende soorten van vervuiling voorkomen en verhelpen door een versterkte didactische en dialooggerichte begeleiding.
We nodigen u ook uit om samen te werken en op een constructieve manier de dialoog aan te gaan om een oplossing te vinden voor elk milieuprobleem
dat uw economische activiteit zou kunnen veroorzaken.

Meer info:
De website van Leefmilieu Brussel: www.leefmilieu.brussels
Raadpleeg de gecoördineerde versie van het Inspectiewetboek.
U kan met ons contact opnemen via: info@leefmilieu.irisnet.be

Leefmilieu Brussel is de publieke benaming van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM), de Brusselse milieu- en energieadministratie.
In alle administratieve en rechtshandelingen wordt de benaming “BIM” gebruikt.

