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VOORNAAMSTE WETSBEPALINGEN 

De voornaamste wetsbepalingen ter zake zijn de volgende: 

 Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven en 
milieuaansprakelijkheid (hierna "Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid"); 

 Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (hierna "Ordonnantie betreffende 
de milieuvergunningen")1;  

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2013 inzake geïntegreerde 
preventie en bestrijding van verontreiniging door industriële emissies (hierna "besluit industriële 
emissies")2; 

 Ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de lijst der ingedeelde inrichtingen van klasse 
1A3; 

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de 
ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III4; en 

 Diverse besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de algemene 
uitbatingsvoorwaarden, zoals het besluit van de van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 
vaststelling van uitbatingsvoorwaarden betreffende de werkplaatsen voor het plaatsen van 
hulpstukken in voertuigen en de werkplaatsen voor het onderhoud, het uittesten, het demonteren 
en het herstellen van autovoertuigen5. 

DOEL VAN DE WETGEVING 

De wetgeving ter zake heeft als doel een rationeel energiegebruik te waarborgen, evenals de 
bescherming tegen elke vorm van gevaar, hinder of ongemak die een inrichting of een activiteit 
rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen veroorzaken aan het leefmilieu, de gezondheid of de 
veiligheid van de bevolking, met inbegrip van elke persoon die zich binnen de ruimte van een inrichting 
bevindt, zonder er als werknemer beschermd te kunnen zijn6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto : © thinkstock 

                                                      
1 B.S., 26 juni 1997. 
2 B.S., 9 december 2013. 
3 B.S., 5 augustus 1999. 
4 B.S., 7 augustus 1999. 
5 B.S., 20 mei 2014. 
6 Artikel 2 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
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VOORNAAMSTE WETSBEPALINGEN 

A. Vergunning of voorafgaande aangifte voor bepaalde inrichtingen 

1) Ingedeelde inrichtingen: algemeen 

Bepaalde inrichtingen zijn ingedeeld omdat ze gevaar en/of overlast7 kunnen veroorzaken. Ze zijn 
onderverdeeld in zes klassen, afhankelijk van de aard en de omvang van dat gevaar en/of die overlast: 

 klassen IA, IB, ID en II (die een milieuvergunning vereisen), en 

 klassen IC en III (die een aangifte vereisen). 

Het betreft meer bepaald machines van een zekere omvang (zoals verwarmingsketels8, 
ventilatiesystemen9, klimaatregelingssystemen10, elektrische ovens11), bepaalde activiteiten (zoals 
bakkerijen12, slagerijen13, viswinkels14, lunaparken15, chemische reiniging16, car-wash17, drukkerijen18, 
kleinhandelszaken van minder dan 1000 m²19), opslagplaatsen van een zekere omvang (de drempel 
hangt af van de opgeslagen producten of materialen, zoals hout20, stookolie21, afval22) en andere 
installaties (zoals parkings23). 

Hun indeling hangt af van hun kenmerken en omvang. Die omvang wordt gemeten op basis van 
variabele parameters zoals het vermogen (bijvoorbeeld voor machines), de oppervlakte of het volume 
(bijvoorbeeld voor opslagplaatsen), het aantal personen dat er werkt (bijvoorbeeld voor bepaalde 
drukkerijen24) of hun verwerkings- of productiecapaciteiten voor een gegeven periode (bijvoorbeeld voor 
de verwerking van afval, cokesfabrieken25, industriële inrichtingen voor het vergassen en vloeibaar 
maken26 of grondwaterbemaling27). 

Om een ingedeelde inrichting "uit te baten", moet een milieuvergunning worden aangevraagd of een 
aangifte worden gedaan, al naargelang de klasse van de inrichting28. 

Onder uitbating van een ingedeelde inrichting wordt een van de volgende acties verstaan29: 

 de vestiging, 

 de indienststelling, 

 de instandhouding, 

 het gebruik of het onderhoud van een inrichting, en 

 elke vorm van emissie afkomstig van een inrichting. 

Daarnaast zijn ook de volgende handelingen vergunnings- of aangifteplichtig, naargelang het geval30: 

 de verplaatsing van een ingedeelde inrichting; 

 het opstarten van een ingedeelde inrichting waarvan de milieuvergunning niet werd gebruikt binnen 
de voorgeschreven termijn (een vergunning is vereist); 

                                                      
7 Zie de gecoördineerde lijst van ingedeelde inrichtingen op het volgende adres: https://app.leefmilieubrussel.be/lijsten/?nr_list=IC_LIST 
8 Rubrieken 40A tot 40C. 
9 Rubrieken 153A en 153B. 
10 Rubrieken 132A en 132B. 
11 Rubrieken 64A en 64B. 
12 Rubrieken 23A en 23B. 
13 Rubrieken 127A en 127B. 
14 Rubriek 117A. 
15 Rubriek 89. 
16 Rubriek 105. 
17 Rubrieken 12A en 12B. 
18 Rubrieken 82A tot 83B. 
19 Rubriek 90. 
20 Rubrieken 19A en 19B. 
21 Rubrieken 88, 3A tot 88, 3C. 
22 Rubrieken 45A tot 45C, 47A-47B, 214. 
23 Rubrieken 68A, 68B en 224. 
24 Met name drukkerijen en alle drukwerkzaamheden op papier, stof, metaal, kunststof (opgenomen in rubrieken 82A en 82B) die geen 

voorbereidings- of afwerkingswerkzaamheden voor de grafische industrie vormen (deze laatste, met uitzondering van de laboratoria, zijn 
ondergebracht in rubrieken 83A en 83B). 

25 Rubriek 34-A. 
26 Rubriek 39-A. 
27 Rubriek 62. 
28 Artikel 7, §§ 1 en 3 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
29 Artikel 3, 4° van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
30 Artikel 7, §§ 1 en 3 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
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 het heropstarten van een inrichting waarvan de uitbating gedurende twee opeenvolgende jaren 
werd onderbroken (een vergunning of aangifte is vereist al naargelang de uitbating vergunnings- of 
aangifteplichtig is); 

 het voortzetten van de uitbating van een inrichting waarvan de vergunning is vervallen (een 
vergunning is vereist); 

 het voortzetten van de uitbating van een inrichting die niet onderworpen is aan een vergunning of 
aangifte, maar onlangs is ingedeeld (naargelang het geval is dan een aangifte of vergunning 
vereist); 

 de verbouwing of de uitbreiding van een inrichting die aan een aangifte is onderworpen (een aangifte 
is verplicht voor zover zij niet tot gevolg heeft dat de inrichting in een hogere klasse moet worden 
ondergebracht, waardoor een vergunning verplicht is); en 

 het heropstarten van een inrichting die vernietigd werd of tijdelijk buiten gebruik is gesteld, waarvoor 
de uitbating onderworpen was aan een aangifte (een aangifte is vereist). 

Indien de activiteit of het project inrichtingen met verschillende indelingen omvat, dan moet de 
vergunning aangevraagd worden31 die overeenstemt met de inrichting van de strengste klasse. 

Voor de aanvraag van een milieuvergunning van klasse IA, IB en II, moet de aanvrager van de 
vergunning vooraf aanwijzingen die de milieueffecten beoordelen overmaken, in de vorm van, en 
naargelang het geval, een milieueffectenstudie door een erkend auteur (klasse IA)32, een 
milieueffectenrapport (klasse IB)33 of toelichting in het aanvraagformulier bij de maatregelen die 
getroffen zijn om de milieu-impact te beperken (klasse II)34. 

Om overlappingen bij de effectenbeoordeling te vermijden, houdt de aanvrager bij de uitwerking van de 
effectenstudie of het effectenverslag rekening met de beschikbare resultaten van andere relevante 
effectenbeoordelingen in het kader van de wetgeving van de Europese Unie of de nationale en 
gewestelijke wetgevingen35. 

Eens de milieuvergunning is afgeleverd, gelden in het bijzonder de volgende voorwaarden voor elke 
houder van een milieuvergunning36: 

 zijn vergunning, of de hiervoor geldende beslissing, alsook elke beslissing tot wijziging, schorsing 
of intrekking van de milieuvergunning aanplakken op het gebouw waarin de inrichtingen zich 
bevinden, en in de buurt van de inrichting, op een van de openbare weg zichtbare plaats; 

 ten minste 15 dagen op voorhand de datum waarop de uitvoering van de milieuvergunning kan 
beginnen aan de bevoegde overheid in eerste instantie kennisgeven; 

 alle nodige maatregelen treffen om de gevaren, hinder of ongemakken ten gevolge van de inrichting 
te voorkomen, te verminderen of te verhelpen; 

 onmiddellijk Leefmilieu Brussel (hierna "LB") en de gemeente op de hoogte brengen van elk ongeval 
of elk incident dat het milieu of de gezondheid en de veiligheid van de personen zou kunnen 
schaden; 

 onmiddellijk de bevoegde overheid in eerste instantie op de hoogte brengen van de veranderingen 
die zich sinds de afgifte van de milieuvergunning hebben voorgedaan in één van de gegevens of 
voorwaarden vermeld in het aanvraagdossier of in de milieuvergunning; 

 onmiddellijk de bevoegde overheid in eerste instantie inlichten over elke verandering van 
vergunninghouder, alsook over elke stopzetting van de activiteiten; 

 de bevoegde overheid de gegevens bezorgen die noodzakelijk zijn om toe te zien op de naleving 
van de in de vergunning gestelde voorwaarden; en 

 de plaats van een inrichting waarvan de uitbating ten einde loopt of niet meer toegelaten is, opnieuw 
in een dusdanige toestand te brengen dat er zich geen gevaar, hinder of ongemak voordoet. 

                                                      
31 Indien de activiteit is opgenomen in de lijst van de ingedeelde inrichtingen, dan moet u nagaan of bepaalde, specifieke inrichtingen die nodig zijn 

voor de activiteit niet afzonderlijk zijn ingedeeld in een andere rubriek dan de algemene rubriek. 
32 Artikelen 18 tot 30 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
33 Artikel 37 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
34 Artikel 48 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen en artikel 2.3.54, §4, van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en 

Energiebeheersing. 
35 Artikel 13quater van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
36 Artikel 63 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
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Er kunnen ook algemene uitbatingsvoorwaarden gelden voor een bepaalde activiteitensector37. Ze 
moeten in het bijzonder een geïntegreerde aanpak waarborgen, de best beschikbare technieken 
hanteren en bijgewerkt worden om mee te blijven met de evolutie van die technieken38. Dergelijke 
voorwaarden zijn onder andere opgenomen in de volgende besluiten:  

 besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 tot vaststelling van 
uitbatingsvoorwaarden betreffende de werkplaatsen voor het plaatsen van hulpstukken in 
voertuigen en de werkplaatsen voor het onderhoud, het uittesten, het demonteren en het herstellen 
van autovoertuigen39; 

 besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2003 tot vaststelling van de 
exploitatievoorwaarden voor bepaalde installaties voor het overspuiten van voertuigen of 
voertuigonderdelen die gebruik maken van oplosmiddelen40; 

 besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 september 2013 houdende verschillende 
maatregelen met betrekking tot het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 
oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden41; 

 besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2004 betreffende het beheer van 
afgedankte voertuigen42; en 

 besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de 
uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations43; 

 besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2019 tot vastlegging van de 
exploitatievoorwaarden voor evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, 
muziekhallen, feestzalen, discotheken en concertzalen44; 

 besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 november 2018 betreffende de 
voorwaarden tot exploitatie van de koelinstallaties45; 

 besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 2020 tot bepaling van de 
voorwaarden voor de uitbating van warmtekrachtkoppelingsinstallatie46; 

 

 

 

 

 

 

 

 

De instantie die een voorafgaande aangifte ontvangt of die een milieuvergunning aflevert, kan ook 
bepaalde specifieke uitbatingsvoorwaarden voorschrijven op het moment van afgifte van de vergunning 
of van het bewijs van ontvangst om akte te nemen van de aangifte47.  

Tot slot kan de in eerste instantie afleverende overheid de vergunning ook wijzigen in de loop van de 
uitbating48. 

  

                                                      
37 In toepassing van artikel 6 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
38 Artikel 6, §1, derde lid, 2°, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
39 B.S., 20 mei 2014. 
40 B.S., 12 juni 2003. 
41 B.S., 30 september 2013. 
42 B.S., 25 mei 2004. 
43 B.S., 24 maart 1999. 
44 B.S., 24 mei 2019. 
45 B.S., 19 december 2018. 
46 B.S., 10 december 2020. 
47 Artikelen 56 (voor de milieuvergunning) en 68 (voor de aangifte) van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
48 Artikel 64 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto : © Thinkstock  Foto : © Xavier Claes        Foto : © Xavier Claes    
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2) Ingedeelde inrichtingen onderworpen aan specifieke verplichtingen op het vlak van 
industriële emissies 

De exploitant van een activiteit zoals bedoeld in hoofdstukken 2 tot 6 van het besluit industriële emissies 
(met uitzondering van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten of het testen van nieuwe producten of 
processen) is verplicht om, bij een inbreuk, LB daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen, de vereiste 
maatregelen voor inconformiteitstelling te nemen, elke aanvullende maatregel gelast door LB te 
nemen49 en de uitbating van de inrichting stop te zetten indien de inbreuk een rechtstreeks gevaar vormt 
voor de menselijke gezondheid of onmiddellijke en aanzienlijke nadelige gevolgen kan hebben voor het 
milieu50. 

De exploitant van een activiteit zoals bedoeld in artikel 2 van het besluit industriële emissies moet 
bovendien, op algemene wijze, het principe naleven van het gebruik van de best beschikbare 
technieken51 (onverminderd de grenswaarden, meer bepaald vastgelegd in zijn milieuvergunning, 
waarvan de niveaus ook gekoppeld moeten worden aan de best beschikbare technieken52). De beoogde 
activiteiten staan opgesomd in bijlage 1 van dit besluit en worden bepaald door hun aard en hun omvang 
(bijvoorbeeld de verbranding in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 
MW of meer). 

Tot slot gelden er algemene exploitatievoorwaarden voor diverse installatie- en activiteitcategorieën 
waarvan sprake in hoofdstukken 3 tot 6 van het besluit industriële emissies en moeten tevens diverse 
bijzondere exploitatievoorwaarden worden opgenomen in de milieuvergunning van die installaties en 
activiteiten. 

B. Erkenning en registratie 

Bepaalde personen, omwille van hun activiteit, moeten een erkenning bekomen of hun activiteit 
registreren, voorafgaand aan elke uitoefening ervan53. 

Zo moeten inzamelaars, handelaars en makelaars van gevaarlijk afval een erkenning hebben54. 

Inzamelaars, handelaars en makelaars van ongevaarlijk, ander dan huishoudelijk afval, alsook 
vervoerders van afval, zijn registratieplichtig55.  

Bij de registratie of de erkenning kunnen ook voorwaarden worden opgelegd om de activiteit uit te 
oefenen. In dat opzicht kan de Regering algemene voorwaarden hebben voorgeschreven voor de 
uitoefening van de activiteit en kan LB bijzondere voorwaarden opleggen voor de uitoefening van de 
activiteit, op het moment van de registratie56. 

INBREUKEN 

De volgende handelingen zijn een inbreuk op de wetgeving betreffende de voorafgaande aangiftes en 
de milieuvergunningen (bestraft in overeenstemming met het Wetboek van Inspectie en 
Milieuaansprakelijkheid)57: 

 de niet-naleving van: 

˗ een verbod op de uitbating van bepaalde categorieën van inrichtingen of van welbepaalde 
aspecten daarvan58; 

˗ de algemene exploitatievoorwaarden59 opgelegd door een besluit van de Regering; 

˗ de bepalingen van een verordening van de Europese Unie die opgenomen is in het 
toepassingsgebied van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid;  

                                                      
49 Artikel 5, eerste lid, van het besluit industriële emissies. 
50 Artikel 5, tweede lid, van het besluit industriële emissies. 
51 Artikel 8, b, van het besluit industriële emissies. 
52 Artikel 12, §3, van het besluit industriële emissies. 
53 Voor de erkenning, zie art. 70 tot 78 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. Voor de registratie, zie Artikel 78/1 tot 78/7 van 

dezelfde ordonnantie. 
54 Artikel 3.4.1 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van 

afvalstoffen, B.S., 13 januari 2017. 
55 Artikel 3.1.1 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van 

afvalstoffen, B.S., 13 januari 2017. 
56 In toepassing van artikel 78/4 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen voor de registratie en in toepassing van artikel 74bis van de 

ordonnantie betreffende de milieuvergunningen voor de erkenning. 
57 Voor alle inbreuken, zie artikel 96 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
58 Artikel 96, §1, 1°, gecombineerd met artikel 6, §1, tweede lid, 1°, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
59 Artikel 96, §1, 1°, gecombineerd met artikel 6, §1, tweede lid, 2° en §2, tweede lid, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
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˗ de broeikasgasemissierechten60; 

˗ algemene of bijzondere registratievoorwaarden61; 

˗ bijzondere exploitatievoorwaarden opgelegd in een milieuvergunning62 of in het bewijs van 
ontvangst om akte te nemen van een voorafgaande aangifte63 of in het kader van een 
erkenning64; 

 de uitvoering van een activiteit waarvoor een milieuvergunning of voorafgaande aangifte vereist is, 
zonder over de vereiste vergunning te beschikken of zonder vooraf een aangifte te hebben gedaan, 
met name voor een van de volgende activiteiten65: 

˗ de uitbating van een ingedeelde 
inrichting;  

˗ de verplaatsing van een ingedeelde 
inrichting; 

˗ de opstart van een ingedeelde 
inrichting waarvoor de vergunning niet 
is gebruikt binnen de opgelegde termijn 
of waarvoor de uitbating gedurende 
twee opeenvolgende jaren 
onderbroken werd; 

˗ de opstart of heropstart van een 
ingedeelde inrichting; 

˗ het voortzetten van de uitbating van een ingedeelde inrichting na het verstrijken van de 
vergunningstermijn; 

˗ het voortzetten van de uitbating van een oorspronkelijk niet-ingedeelde inrichting nadat die 
inrichting werd ingedeeld66; 

 het uitoefenen van een activiteit zonder de vereiste erkenning of voorafgaande registratie67; 

 het zich verzetten tegen de organisatie of tegen het verloop van de onderzoeksprocedure voor een 
aanvraag van een milieuattest, vergunning of erkenning68; 

˗ het niet nakomen van een verplichting die aan elke houder van een milieuvergunning, van een  
erkenning, van een registratie of aan elke aangever wordt opgelegd69; 

˗ geen gevolg geven aan een beslissing tot schorsing of intrekking van een milieuvergunning, 
erkenning of registratie70; 

˗ niet voldoende emissierechten inleveren, binnen de vooropgestelde termijn, in verhouding tot 
de emissies van het voorgaande jaar71; en 

˗ het niet indienen van een gekeurde aangifte van broeikasgasemissies binnen de 
vooropgestelde termijn, met betrekking tot het voorgaande kalenderjaar72; 

˗ het niet nakomen van de opgelegde verplichtingen inzake de voorafgaande 
milieueffectenbeoordeling73. 

  

                                                      
60 Artikel 96, §1, 1°, gecombineerd met artikel 6, §1, tweede lid, 3°, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
61 Artikel 96, §1, 1°, gecombineerd met artikel 78/4 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
62 Artikel 96, §1, 1°, gecombineerd met artikel 56 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
63 Artikel 96, §1, 1°, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
64 Artikel 96, §1, 1°, gecombineerd met artikel 6, §2, tweede lid, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
65 Artikel 96, §1, 2°, gecombineerd met artikel 7 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
66 Artikel 96, §1, 2°, gecombineerd met artikel 7 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
67 Artikel 96, §1, 3°, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
68 Artikel 96, §1, 4°, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
69 Artikel 96, §1, 5°, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
70 Artikel 96, §1, 6°, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
71 Artikel 96, §1, 7°, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
72 Artikel 96, §1, 8°, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
73 Artikel 96, §1, 9°, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
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SANCTIES 

A. Strafrechtelijke sancties  

De mogelijke hoofdstraf kan gaan van een gevangenisstraf van 8 dagen tot twee jaar en/of een boete 
van 50 tot 100.000 euro, onder voorbehoud van verzachtende74 of verzwarende75 omstandigheden en 
recidive76. 

De bevoegde rechtbank is evenwel bij machte om een alternatieve hoofdstraf uit te spreken voor de 
straf waarvan hierboven sprake, indien de situatie zich daartoe leent77. In dit geval moet de voorkeur 
worden gegeven aan het uitspreken van een werkstraf78.  

Het bedrag van de hierboven vermelde boetes is het wettelijke bedrag. Bij een veroordeling moet dit 
bedrag vermenigvuldigd worden met acht (aangezien de wet erin voorziet dat het bedrag vermeerderd 
moet worden met 70 opdeciemen, hetzij zeventig tienden van dat bedrag)79. 

Desgevallend kunnen de bijkomende straffen waarin het Strafwetboek voorziet worden uitgesproken80 
en kunnen bijkomende maatregelen opgelegd worden door de bevoegde rechtbank81. 

De beslissing tot veroordeling wordt in het strafregister van de betrokkene opgenomen (behalve bij 
opschorting van uitspraak of het verstrijken van de voorziene termijn)82. 

B. Administratieve sancties  

Het bedrag van de alternatieve administratieve geldboete gaat van 50 tot 62.500 euro83, onder 
voorbehoud van samenloop van meerdere misdrijven84 en recidive85. Dit bedrag kan verlaagd worden 
onder het wettelijke minimum in geval van verzachtende 
omstandigheden86. 

De alternatieve administratieve geldboete kan gekoppeld worden aan 
een bevel tot stopzetting van het misdrijf binnen een bepaalde 
termijn, op straffe van een dwangsom87. Het totale bedrag van de 
dwangsom mag niet meer zijn dan 62.500 euro88 en kan worden 
vastgesteld op één bepaald bedrag of op een bedrag per tijdseenheid 
of per misdrijf. De dwangsom kan worden opgeheven, de looptijd 
ervan kan worden geschorst gedurende een bepaalde termijn of het 
bedrag ervan kan worden verminderd op vraag van de persoon aan 
wie op straffe van een dwangsom het bevel tot stopzetting van het 
misdrijf binnen een bepaalde termijn werd opgelegd, indien deze 
persoon in de gehele of gedeeltelijke, definitieve of tijdelijke 
onmogelijkheid verkeert om aan het bevel te voldoen89.             Foto : © Getty Images 

Ten slotte kan een persoon die met een alternatieve administratieve geldboete strafbaar is, vragen om 
uitstel van de gehele of gedeeltelijke tenuitvoerlegging van de beslissing tot oplegging van een 
geldboete, indien deze persoon, binnen de periode van vijf jaar voorafgaand aan de vaststelling van het 
misdrijf, geen alternatieve administratieve geldboete of strafrechtelijke sanctie heeft gekregen wegens 
een overtreding op de milieuwetgevingen beschermd door het Wetboek van Inspectie en 
Milieuaansprakelijkheid, voor een overtreding rechtstreeks voorzien in dit Wetboek of voor een 
overtreding voorzien in de wet betreffende het dierenwelzijn90. Het uitstel wordt van rechtswege 
herroepen indien de betrokken persoon binnen drie jaar vanaf de kennisgeving van de beslissing tot 

                                                      
74 Artikel 85 van boek I van het Strafwetboek. 
75 Artikel 32 van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
76 Artikel 33 van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
77 Zie artikelen 37quinquies tot 37septies en artikelen 37octies tot 37undecies van het Strafwetboek. 
78 Artikel 31, §4 van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
79 Artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdécimes op de strafrechtelijke boeten (B.S., 3 april 1952). 
80 Artikel 33bis gecombineerd met artikel 31, tweede lid, van het Strafwetboek, en artikelen 35 en 43ter van het Strafwetboek. 
81 Artikelen 34 tot 41 van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
82 Artikel 590 van het Wetboek van Strafvordering. 
83 Artikel 45, derde lid, van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
84 Artikel 48 van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
85 Artikel 52 van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
86 Artikel 45, vierde lid, van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
87 Artikel 46 van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
88 Artikel 46 van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
89 Artikel 46, derde lid van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
90 Artikel 45/1, eerste lid van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
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oplegging van een alternatieve administratieve geldboete, een nieuw misdrijf begaat waarvoor een 
alternatieve administratieve geldboete of een strafrechtelijke sanctie wordt opgelegd91. 

Voorts kan de schorsing of intrekking van een milieuvergunning uitgesproken worden in geval van niet-
naleving van een van volgende elementen:  

 de uitbatingsvoorwaarden opgelegd aan elke houder van een milieuvergunning; 

 de algemene uitbatingsvoorwaarden voor de inrichtingen, vastgesteld bij besluit van de Regering; en 

 de bijzondere voorwaarden opgenomen in de milieuvergunning92. 

In dezelfde lijn kan LB op elk moment een erkenning of registratie intrekken indien de houder: 

 de hem opgelegde voorwaarden voor de uitoefening van zijn activiteit niet naleeft; 

 andere aan een registratie onderworpen prestaties levert dan die waarvoor hij geregistreerd werd, 
of prestaties levert die op het vlak van kwaliteit ontoereikend zijn93. 

Elke beslissing tot schorsing of intrekking van een milieuvergunning, een erkenning of een registratie 
wordt genomen nadat de houder de mogelijkheid heeft gekregen zijn opmerkingen hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk over te maken94. 

                                                      
91 Artikel 45/1, tweede lid van het Wetboek van Inspectie en Milieuaansprakelijkheid. 
92 Artikel 65 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
93 Artikelen 77, §1, en 78/5, §1, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 
94 Artikelen 65, tweede lid, 77, §2, en 78/5, §2, van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen. 


