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Beleidsdomeinen-en velden Minister Bevoegdheid mbt de inspectiediensten Aantal VTE's

Agentschap Binnenlands Bestuur - afdeling  

Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering - 

team handhaving inburgering

Somers Analyseren en verwerken van de dossiers in verband met inbreuken op de inburgeringsplicht en 

ondertekende inburgeringscontracten. Doel is een beslissing over het al dan niet opleggen van een 

administratieve geldboete.

8

Departement Kanselarij en Buitenlandse 

zaken - Afdeling Juridisch en Internationaal 

Expertisecentrum - Dienst controle 

strategische goederen

Jambon Toezicht op de naleving van het Wapenhandeldecreet, Vuurwapenverordening; misdrijven of 

inbreuken opsporen en vaststellen door een PV of in een verslag van vaststelling. Secretaris-generaal 

is bevoegd om deels alternatieve en deels exclusieve administratieve sancties op te leggen.

1,5

Agentschap Toerisme Vlaanderen - Dienst 

Logies

Demir Advisering van toeristische logiesuitbatingen in het Vlaamse gewest. Toekenning van erkenningen en 

comfortclassificaties aan toeristische logies. Controle van aangemelde toeristische logies (op 

aanmelding bij Toerisme Vlaanderen, brandveiligheidsattest en toeristische uitbatingsvoorwaarden 

voldaan). Handhaving van het Toeristische Logiesdecreet (opleggen van administratieve geldboetes en 

bevelen tot stopzetting van de toeristische logiesuitbating).  

15

Agentschap Vlaamse belastingsdienst - 

afdeling Controle - Handhaving 

Kilometerheffing

Diependaele Beoordelen van aanvragen tot vrijstelling en niet-belastbaarheid; Administratieve verwerking van 

door de dienst Externe Controle uitgevoerde controles en uitsturen van processen-verbaal; 

Behandelen van reacties op processen-verbaal.

17,3

Agentschap Vlaamse belastingsdienst - 

Dienst externe controle op spelen en 

weddenschappen en automatische 

ontspanningstoestellen

Diependaele Staat in voor de administratieve voorbereiding en de controle ter plaatse op de naleving van de 

wetgeving inzake spelen en weddenschappen en automatische ontspanningstoestellen.

18,7

Agentschap Vlaamse belastingsdienst

Controle Verkeersfiscaliteit en 

Wegeninspectie

Diependaele Vlabel controle wegeninspectie handhaaft de overschrijding van de toegelaten massa onder één van 

de assen, totale massa, afmetingen en uitzonderlijk vervoer, ADR-transporten, de technische controle 

langs de weg en de ladingzekerheid waarmee het wegennet veilig wordt gehouden …

77,9

Vlaams Agentschap voor Innoveren en 

Ondernemen - Inspectie VAIO

Brouns Toezicht houden op de aanwending van subsidies. Sporadisch handhavingsopdrachten uitgevoerd in 

het kader van Ambulante Handel en het Integraal Handelsvestigingsbeleid, controleren corona-

gerelateerde maatregelen

0,5

Vlaamse onderwijsinspectie Weyts Verlenen van advies voor de voorlopige erkenning van instellingen; uitvoeren van doorlichtingen van 

instellingen; alle andere bij besluit of decreet van de Vlaamse regering toegekende opdrachten

170

Departement Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin, Afdeling Zorginspectie

Crevits Inspecteert voorzieningen die door het Departement WVG of door de andere agentschappen van het 

beleidsdomein WVG worden erkend, geattesteerd, vergund of gesubsidieerd; Rapporteert na elke 

inspectie over de bevindingen zodat beslist kan worden over verdere erkenning, attestering, 

vergunning of toekenning van subsidies; Levert beleidsgerichte input aan op basis van kennis, 

gegevens en expertise.

0

Agentschap Zorg en Gezondheid - team 

Milieugezondheidszorg

Crevits Voorkomen en detecteren zodoende gezondheidskundige vroeginterventie toe te laten. 

Toezicht is een louter functioneel onderdeel van het preventief gezondheidsbeleid 

milieugezondheidszorg (beleidsondersteunend) en richt zich vooral op inzicht en 

preventiemethodieken (beleidsondersteunend – niet sanctionerend). Geen handhavingsprogramma’s 

uitgewerkt. Takenpakket in thema-specifieke wetgeving, zoals VLAREM, legionellabesluit, 

drinkwaterbesluit.

0,75

Agentschap Uitbetaling Groeipakket 

(VUTG) - Sociale Begeleidings- en 

toezichtsdienst

Crevits De opdracht van de dienst is beschreven in hoofdstuk 4, afdeling 5 van het decreet van 7 juli 2017 tot 

oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams 

Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid.

0

Departement Cultuur, Jeugd en Media 

(beleidsveld Cultuur) - Cultuurgoederen 

Topstukken

Jambon Toezicht in het kader van art. 20 van het Topstukkendecreet van 24 januari 2013. 0

Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlands Zaken en Justitie

Beleidsdomein Financiën en Begroting

Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innoveren

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Beleidsdomein Onderwijs

Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Beleidsdomein Werk en Sociale Economie



Departement Werk en Sociale Economie - 

Afdeling Vlaamse Sociale Inspectie

Brouns Het statuut, de werking, de bevoegdheden, en het optreden van deze Inspectie is vergelijkbaar met dit 

van de federale sociale inspectiediensten, namelijk Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), RSZ-

inspectie en  RVA-inspectie. Met ingang van 1 januari 2021 zijn de toezichtsbevoegdheden van het 

Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen toegewezen aan het Departement Werk 

en Sociale Economie. Operationeel werden deze bevoegdheden toegevoegd aan het takenpakket van 

de afdeling Vlaamse Sociale Inspectie.De bevoegdheden van de Vlaamse Sociale Inspectie kunnen in 

10 groepen worden opgedeeld : 

1) Economische migratie (toelatingen tot werk (arbeidskaarten) en beroepskaarten); 

2) Private arbeidsbemiddeling (werving en selectie, uitzendactiviteiten, outplacement, 

detacheringsmisbruiken, sportmakelaars,…); 

3) Dienstencheques; 

4) Tewerkstellingsmaatregelen en RSZ-doelgroepenmaatregelen; 

5) Anti-discriminatie en diversiteit op de arbeidsmarkt; 

6) Competentie en loopbanen; 

7) Sociale Economie;

8) Europees Sociaal Fonds;

9) Taalwetgeving;

10) Beroepskwalificerende trajecten

11) Duale opleidingstrajecten;

12) Leertijd;

12) Overeenkomst Altererende Opleidingen;

13) Ondernemerschapstrajecten;

14) Financieel toezicht Syntra..

58,7

Departement Landbouw en Visserij: Dienst 

Visserij - team controle

Brouns Controle op de effectieve naleving van de bepalingen vervat in het luik “instandhouding van de 

bestanden” van het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Na vaststelling inbreuk gaan ze, in functie 

van de ernst van de feiten, over tot het geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing of tot 

het opstellen van een PV. Verder kunnen ze vangsten en vistuig in beslag nemen en vaartuigen aan de 

ketting leggen, na akkoord van de procureur des Konings. Controles op zee, vanuit de lucht, in de 

havens en vismijnen en administratieve controles.

6

Departement Landbouw en Visserij: Dienst 

Kwaliteit- team kwaliteit dier - 

Karkasclassificatie

Brouns Toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake de indeling en weging van karkassen van 

geslachte runderen, varkens en schapen. Het toezicht is gebaseerd op de bepalingen vervat in de 

specifieke Europese en Vlaamse wetgeving. Controles in de verschillende slachthuizen ter plaatse, op 

de slachtlijn en in de koelcellen en administratieve controles.

2

Departement Landbouw en Visserij: Dienst 

Kwaliteit - team kwaliteit dier - Fokkerij

Brouns Toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen door de erkende stamboekverenigingen en 

fokkerijorganisaties, de centra voor levende producten, de vermeerderingsbedrijven pluimvee, de 

broeierijen, de leghennenbedrijven en de bedrijven die facultatieve etikettering pluimveevlees 

toepassen. Het toezicht is gebaseerd op de bepalingen vervat in de specifieke Europese en Vlaamse 

wetgeving. De controles worden uitgevoerd ter plaatse op de bedrijven, op de centra of bij de 

verenigingen of organisaties. De meeste controles ter plaatse worden uitgevoerd op basis van een 

risicoanalyse. Naast de controles ter plaatse zijn er ook administratieve controles.

4

Departement Landbouw en Visserij: Dienst 

Controles - Biologische productiemethode

Brouns Handhaving van de handel van biologische producten in het algemeen en in geval er inbreuken 

worden gepleegd door bedrijven die niet onder controle staan en dus niet gecertificeerd zijn bij één 

van de controleorganen. Het toezicht is gebaseerd op de bepalingen die vervat zitten in de specifieke 

Europese wetgeving en Vlaamse wetgeving. Ze kunnen eveneens overgaan tot monsternames en 

inbeslagnames.

1

Departement Landbouw en Visserij: Dienst 

Kwaliteit - Toezicht Plantaardig 

Teeltmateriaal

Brouns Toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake de handel van plantaardig teeltmateriaal. 

Het toezicht is gebaseerd op de bepalingen die vervat zitten in de specifieke Europese richtlijnen die 

omgezet werden naar Vlaamse regelgeving. Daarnaast is er sinds de inwerkingtreding op 14/12/2019 

van de nieuwe Plantengezondheidsverordening (EU) nr. 2016/2031 ook een uitbreiding van de 

gewestelijke (controle)bevoegdheden naar plantengezondheid voor wat betreft de gereguleerde niet-

quarantaineorganismen.

14,3

Departement Landbouw en Visserij: Dienst 

Kwaliteit -Europese kwaliteitssystemen 

BOB/BGA/GTS

Brouns Toezicht op de naleving van de etiketteringsvoorwaarden (opgelegd door Europese regelgeving en 

Vlaamse bijhorende uitvoeringsbesluiten) is de bevoegdheid van de FOD Economie. De controles bij 

producenten is Vlaams. Deze controles worden echter ook bij protocol (van 2006) uitbesteed aan de 

FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie (ADEI). Vanuit het Departement LV worden 

de controleactiviteiten in tweede lijn opgevolgd.

0

Dep. MOW: afdeling Toegepast 

Mobiliteitsbeleid (cel ADR)

Peeters Auditeren van bedrijven die ADR goederen behandelen, daarnaast inspecteren van de opleidings- en 

examencentra voor opleiding ADR chauffeur en ADR veiligheidsadviseur.

1,5

Dep. MOW: afdeling Toegepast 

Mobiliteitsbeleid (Rijopleiding en 

vakbekwaamheid)

Peeters Toezicht op de bepalingen van de regelgeving omtrent rijbewijs, vakbekwaamheid, nascholing, 

terugkommoment, ...  

3,5

Dep. MOW: afdeling Toegepast 

Mobiliteitsbeleid (Technische Keuring)

Peeters Nagaan of aan de wettelijke eisen zijn voldaan bij opening van een keuringsstation of significante 

verandering aan een keuringsstation. Nagaan of aan de wettelijke eisen zijn voldaan bij opening van 

een KOV-lijn of significante verandering aan KOV-lijn.

1

Agentschap Wegen en Verkeer - 

Wegeninspectie

Peeters De wegeninspectie staat in voor de administratieve vervolging van de processen-verbaal inzake 

massa, uitzonderlijk vervoer en afmetingen.

3

Agentschap voor Maritieme 

Dienstverlening en Kust - DAB Loodswezen

Peeters Toezien op de naleving van de loodsplicht. 1

De Vlaamse Waterweg - cel handhaving 

inspectiedienst

Peeters Toezicht op scheepvaartreglementen, transport gevaarlijke goederen, technische voorschriften van 

schepen, bemanningsvoorschriften op schepen voor wat betreft de bevoegdheden die aan De 

Vlaamse Waterweg zijn toegewezen.

4

Vlaamse vervoermaatschappij 

(VVM)Lijncontrole 

Peeters Intervenieert bij calamiteiten; Controleert vervoerbewijzen; Ondersteunt de dispatch; Stelt 

onregelmatigheden van de dienstuitvoering vast; Bevordert het veiligheidsgevoel bij reizigers en 

chauffeurs; Ontwikkelt de eigen deskundigheid en houdt deze up-to-date.

223,9

Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Beleidsdomein Omgeving



Agentschap voor Natuur en Bos - 

Terreinbeheer

Demir Enkel voor zover ze gelegen zijn binnen de natuur-en bosdomeinen in beheer bij het agentschap 

Natuur en Bos: de handhaving verzekeren van de regelgeving, vermeld in artikel 25 van het besluit van 

de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; toezicht op de toepassing van de 

milieuvoorschriften sectorgerelateerde regelgeving zoals het Boswetboek, de Riviervisserijwet, de 

Jachtwet, het Materialendecreet, het Bosdecreet; het Natuurdecreet, het Pesticidendecreet,...

4,1

Agentschap voor Natuur en Bos - 

Natuurinspectie

Demir Idem 37

Agentschap Onroerend Erfgoed Diependaele Raadgevingen en aanmaningen geven zoals bedoeld in artikel 11.3.1 en 11.3.2 van het 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013; Expertise delen met de afdeling Handhaving bij de 

toepassing van de handhavingsmaatregelen; Cntrole uitoefenen op de aanwending van subsidies, 

toelagen, premies of tegemoetkomingen die worden toegekend ter ondersteuning van het beleid van 

de Vlaamse overheid; Deze subsidies, toelagen, premies of tegemoetkomingen invorderen bij de 

begunstigden die de voorwaarden waaronder ze werden toegekend niet naleven of die ze niet 

aanwenden voor de doeleinden waarvoor ze werden toegekend. Daarnaast biedt het agentschap 

juridische expertise m.b.t. handhaving.

3,98

Departement Omgeving: 

Omgevingsinspectie en Sanctionering en 

advisering (o.a. gewestelijke 

beboetingsentiteit)

Demir Omgevingsinspectie: uitvoeren van inspecties en desgevallend nemen van (herstel)maatregelen inzake 

milieu, stedenbouw- en onroerend erfgoedregelgeving + bestuurlijk sanctioneren van schendingen 

onroerend erfgoed.       

Sanctionering en Advisering: bestuurlijke sanctionering door het opleggen van milieu- en 

stedenbouwgeldboetes en adviseren aan de minister bij beroepen tegen bestuurlijke maatregelen 

inzake milieu en stedenbouw en bij verzoeken om kwijtschelding gerechtelijke dwangsommen inzake 

stedenbouw. 

164

Departement Omgeving:Vlaams 

Planbureau voor Omgeving (VPO)

Demir Toezicht uitoefenen op de toepassing van de milieuvoorschriften (Milieuhandhavingsbesluit art. 24) 0,2

Departement Omgeving: Afdeling 

gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning 

en -projecten (GOP)

Demir Toezicht uitoefenen op de toepassing van de milieuvoorschriften (Milieuhandhavingsbesluit art. 23/1) 0,2

Vlaams Energie- en klimaatagentschap Demir Taak team toezicht: rechtvaardig, efficiënt en klantgericht opsporen en sanctioneren van de 

vastgestelde overtredingen op de EPB- en EPC-regelgeving met het oog op een verbeterde naleving 

ervan in Vlaanderen. Bij niet-naleving volgt er een sanctie. 

Taak team kwaliteit: steekproefsgewijs of na klacht controle uitvoeren op de correctheid en 

kwalitatieve opmaak van de rapportering in de EPB-aangifte qua EPB en in het EPC-bestaande bouw 

qua EPC. Het sanctioneert indien niet-correctheid wordt vastgesteld.

13

Agentschap Wonen - De toezichthouder 

voor de sociale huisvesting (beleidsveld 

Wonen)

Diependaele Toezicht uitoefenen op de naleving van de sociale woonregels (Vlaamse Codex Wonen 2021) en van 

de regels van behoorlijk bestuur door de sociale woonactoren (shm’s, svk’s, VMSW, VWF, lokale 

besturen), het bewaken van het algemeen belang, het opsporen en bestrijden van domiciliefraude in 

sociale huurwoningen samen met de sociale woonorganisaties en de lokale politie, het opleggen van 

boetes in het kader van de taalkennisvereiste, het invorderen van onterecht toegekende 

tegemoetkomingen en premies, het behandelen van verhalen ingediend door een (kandidaat-)huurder 

van een sociale huurwoning tegen een beslissing van een sociale woonorganisatie en van beroepen 

ingediend door een (kandidaat-)koper van een sociale koopwoningen.

30

Agentschap Wonen - Vlaamse 

Wooninspectie (beleidsveld Wonen)

Diependaele Opsporen en vaststellen van schendingen van de minimale woningkwaliteitsvereisten in geval van 

verhuur, terbeschikkingstelling en tehuurstelling. (Vlaamse Codex Wonen) Focus op de meest ernstige 

gevallen van ‘krotverhuur’ o.b.v. vastgestelde prioriteiten. Verbaliseren van de schending (naar 

parket), opstellen van een herstelvordering, opvolging voor de rechtbank en het herstel (al dan niet na 

veroordeling).

15,8

VMM- Toezicht Heffingen Demir Controle van de aangifte van de heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de winning van 

grondwater (grotendeels op afstand, beperkt aantal bedrijfsbezoeken) / controle en verzegeling van 

debietmeetsystemen en watermeters.

4

VMM - Toezichthoudende Ambtenaren 

(drinkwater)

Demir Toezichthoudende ambtenaren moeten hun toezichtsrechten naleven bij de uitoefening van hun ambt 

en kunnen de bijstand van de federale politie vorderen; Ze geven mondelinge of schriftelijke 

raadgevingen, aanmaningen en bevelen geven. Ze kunnen ook de termijn vastleggen waarbinnen de 

voorschriften moeten worden nagekomen. Zij stellen de inbreuken vast door middel van processen-

verbaal die bewijswaarde hebben tot het tegendeel bewezen is en die onmiddellijk worden bezorgd 

aan de procureur des Konings. 

0,1

VMM - Toezichthouder op erkende 

boorbedrijven (VLAREL-erkenning)

Demir Toezicht op de erkenningsvoorwaarden en gebruikseisen van de erkende boorbedrijven. 0,1

VMM - Toezichthouder W 28/12/67 

betreffende Onbevaarbare Waterlopen

Demir Verantwoordelijk voor het beheer en het toezicht op de onbevaarbare waterlopen 1° categorie. In het 

kader hiervan hebben de medewerkers handhavingsbevoegdheden (wet onbevaarbare waterlopen, 

decreet integraal waterbeleid, materialendecreet en wet oppervlaktewater). 

2,5

VMM - Toezichthouder (milieu-incidenten) Demir Respons op milieu-incidenten met als doel zo snel mogelijk de nodige personen en diensten te 

alarmeren, de nodige personele en materiële middelen in te zetten en te coördineren.

Een milieu-incident is elke acute of accidentele gebeurtenis die de kwaliteit van het leefmilieu, de 

natuur, de veiligheid of de gezondheid van personen in ernstige mate bedreigt of schaadt en die een 

grootschalige inzet van één dienst of de gecoördineerde inzet van meerdere entiteiten van het 

beleidsdomein vereist om de dreiging weg te nemen of de schade te voorkomen, te beperken of te 

herstellen.

1,2

VMM - Toezichthouder (integraal 

waterbeleid en 

oppervlakteverontreiniging)

Demir Toezichthouder op art. 1.7.3.3., art. 1.7.5.4, en titel III hoofdstuk 2 decreet integraal waterbeleid 

gecoördineerd, op 15 juni 2018; het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

en zijn uitvoeringsbesluiten wat de oppervlaktewaterverontreiniging betreft.

0,3

VMM Controleambtenaren drinkwater 

(controle drinkwater menselijke 

aanwending)

Demir De taken van de controleambtenaren worden beschreven in  het decreet integraal waterbeleid 

gecoördineerd op 15 juni 2018 (water menselijke aanwending).

0



Departement Omgeving: Inspectiedienst 

Dierenwelzijn (afdeling Dierenwelzijn)

Weyts Handhaving van het dierenwelzijnsbeleid. Controles uitvoeren zowel bij professionele inrichtingen 

waar dieren aanwezig zijn zoals landbouwbedrijven, handelszaken, kwekerijen, dierenpensions, 

dierenasielen, dierentuinen, laboratoria, slachthuizen en dierenvervoerders als bij particuliere 

houders. Deze controles vinden plaats op basis van enerzijds een controleplan, en anderzijds klachten.

32,4

OVAM - Team terreincontrole Demir Het team terreincontrole van de OVAM oefent controletaken uit in kader van:

Het Bodemdecreet (bv. het grondverzet), Het Materialendecreet (bv. de uitgebreide 

producentenverantwoordelijkheid, de sectorale Uitvoeringsplannen, de inzameling van huishoudelijke 

afvalstoffen, de afgifte van scheepsafvalstoffen en van afval van de binnenvaart).

36,5

VLM - Dienst Handhaving Mestbank Demir De toezichthouders van de VLM voeren toezicht uit op heel wat sectorgerelateerde regelgeving, zoals 

onder meer het Mestdecreet, het Materialendecreet wat de aanwending van grondstoffen, als 

meststof, als bodemverbeterend middel of als bodem betreft, bepaalde artikelen van VLAREM en van 

het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid.

32

GO! Verificatiedienst Weyts Ondersteuning van het College van Accountants bij het financieel toezicht op de scholengroepen van 

het GO!.

6

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming


