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Team handhaving inburgering   
 

Analyseren en verwerken van de dossiers in verband met inbreuken op de inburgeringsplicht met 
als doel omtrent deze dossiers een beslissing te kunnen formuleren over het al dan niet opleggen 
van een administratieve geldboete. 
 
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 
Agentschap Binnenlands Bestuur 

Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering 
VAC Herman Teirlinck, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel 
 
Decentrale diensten:  
VAC Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111-113 bus 10, 2018 Antwerpen;  
VAC Hendrik Van Veldeke, Koningin Astridlaan 50 bus 10, 3500 Hasselt;  
VAC Virginie Loveling, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 1, 9000 Gent;  
VAC Dirk Bouts, Diestsepoort 6, 3000 Leuven;  
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1-2, 8200 Brugge 

 
Contactgegevens 

Contactpersoon: 
Nathalie Bekaert, teamverantwoordelijke 
Mail: nathalie.bekaert@vlaanderen.be   

Generieke mailbox: handhavinginburgering@vlaanderen.be 
 
Website: https://www.vlaanderen.be/samenleven/herkomst/inburgering 
 

 

Dienst Controle Strategische Goederen 
 

De toezichthouders worden aangewezen om toezicht te houden op de naleving van het 
Wapenhandeldecreet, Vuurwapenverordening 258/2012, en de uitvoeringsbesluiten ervan, de 
toezichtsrechten uit te oefenen als vermeld in artikel 46, §2, van het decreet, misdrijven op te 
sporen en vast te stellen door een proces-verbaal, als vermeld in artikel 46, §3, van het decreet, en 
andere inbreuken  op te sporen vast te stellen in een verslag van vaststelling, als vermeld in artikel 
46, §4, van het decreet. Daarnaast is de secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en 
Buitenlandse Zaken op basis van artikel 48 van het decreet en artikel 54 van het 
Wapenhandelbesluit bevoegd om deels alternatieve en deels exclusieve administratieve sancties 
op te leggen.  
 
Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. 

Afdeling Juridisch en Internationaal Expertisecentrum – dienst Controle Strategische 
Goederen 
VAC Herman Teirlinck, Havenlaan 88 bus 80, 1000 Brussel 

 

BELEIDSDOMEIN KANSELARIJ, BESTUUR, BUITENLANDSE ZAKEN EN 

JUSTITIE 

mailto:nathalie.bekaert@vlaanderen.be
mailto:handhavinginburgering@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/samenleven/herkomst/inburgering
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Contactgegevens 

Contactpersoon:  
 
Herman Pauwels, toezichthouder 
Tel. + 32 499 55 79 32 
Mail: herman.pauwels@vlaanderen.be 
 
Bruno Van Leeuw, toezichthouder   
Tel: +32 492 56 48 56 
Mail: bruno.vanleeuw@vlaanderen.be 

 
Website: www.fdfa.be 
 

Advisering, controle en handhaving toeristische logies 
  

(decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies) Advisering van toeristische 
logiesuitbatingen in het Vlaamse gewest. Toekenning van erkenningen en comfortclassificaties aan 
toeristische logies. Controle (zowel administratief als er plaatse) van aangemelde toeristische 
logies (controle of de logiesuitbating aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen, beschikt over het 
nodige brandveiligheidsattest en de nodige verzekeringen, voldoet aan de toeristische 
uitbatingsvoorwaarden , enz.). Handhaving van het Toeristische Logiesdecreet (opleggen van 
administratieve geldboetes en bevelen tot stopzetting van de toeristische logiesuitbating).   
 

Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 
Agentschap Toerisme Vlaanderen 

Dienst Logies – Advisering, controle en handhaving toeristische logies 
Grasmarkt 61, 1000 Brussel 

 
Contactgegevens 

Tel algemeen: +32 2 504 04 00 
Generieke mailbox: logies@toerismevlaanderen.be 

  
Website: www.toerismevlaanderen.be 

 
 

Dienst Handhaving Kilometerheffing  
 
• Beoordelen van aanvragen tot vrijstelling en niet-belastbaarheid; 
• Uitsturen van processen-verbaal bij overtredingen tegen de kilometerheffing; 
• Behandelen van reacties op processen-verbaal 
 
 
Beleidsdomein Financiën en Begroting  
Agentschap Vlaamse Belastingdienst  

Afdeling Controle 

BELEIDSDOMEIN FINANCIËN EN BEGROTING 

  

mailto:herman.pauwels@vlaanderen.be
mailto:bruno.vanleeuw@vlaanderen.be
http://www.fdfa.be/
mailto:logies@toerismevlaanderen.be
http://www.toerismevlaanderen.be/
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Site Lavoisier, De Koninckstraat 40b17, 1080 Molenbeek 
 

 
Contactgegevens  

Contactpersoon: 
David De Schutter, afdelingshoofd Vlaamse Belastingdienst  
Vaartstraat 16, 9300 Aalst 
Tel :+32 53 72 23 36  
Mail: david.deschutter@vlaanderen.be 

 
Website: www.vlaanderen.be/kilometerheffing/controle-en-boetes-in-de-kilometerheffing 
 
 

Dienst Externe Controle op spelen & weddenschappen en automatische 
ontspanningstoestellen  
  
Staat in voor de administratieve voorbereiding en de controle ter plaatse op de naleving van de 
wetgeving inzake spelen en weddenschappen en automatische ontspanningstoestellen. 

 
Beleidsdomein Financiën en Begroting  
Agentschap Vlaamse Belastingdienst  

Afdeling Controle 
Vaartstraat 16 – 9300 Aalst 

 
Contactgegevens  

Contactpersoon 
David De Schutter, afdelingshoofd Vlaamse Belastingdienst  
Vaartstraat 19, 9300 Aalst 
Tel :+32 53 72 23 36  
Mail: david.deschutter@vlaanderen.be 

 
Website:  
 

 

Controle wegeninspectie 

 
Vlabel controle wegeninspectie handhaaft onderstaande bevoegdheden waarmee het wegennet 
veilig wordt gehouden … 
 

• Overschrijding van de toegelaten massa onder één van de assen; 

• Totale massa; 

• Afmetingen en uitzonderlijk vervoer; 

• ADR-transporten; 

• Technische controle langs de weg; 

• Ladingzekerheid 

 
Beleidsdomein Financiën en Begroting  
Agentschap Vlaamse Belastingdienst  

mailto:david.deschutter@vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/kilometerheffing/controle-en-boetes-in-de-kilometerheffing
mailto:david.deschutter@vlaanderen.be
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Afdeling Controle 
 
Contactgegevens  

Contactpersoon 
David De Schutter, afdelingshoofd Vlaamse Belastingdienst  
Vaartstraat 16, 9300 Aalst 
Tel :+32 53 72 23 36  
Mail: david.deschutter@vlaanderen.be 

 
Website: Controles door de wegeninspectie | Vlaanderen.be 
 

 

Inspectie VLAIO 
 

Voornamelijk het toezicht houden op de aanwending van subsidies. Hiertoe worden inspecties 
uitgevoerd voor een 25-tal dossiersoorten die hoofdzakelijk geïnitieerd zijn door het Agentschap 
Innoveren en Ondernemen, maar ook in het kader van Europese dossiers en sporadisch ook voor 
andere organisaties zoals Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) en Flanders Investment 
and Trade (FIT). Daarnaast worden ook sporadisch handhavingsopdrachten uitgevoerd in het 
kader van  het Integraal Handelsvestigingsbeleid. In het voorbije jaar 2022werden als extra te 
controleren dossiers, alle dossier in verband met de corona-gerelateerde maatregelen, toegevoegd 
aan het takenpakket van Inspectie.  
 
Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie 
Agentschap Innoveren en Ondernemen 

Dienst Inspectie 
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel 

 
Contactgegevens 

Tel algemeen: +32 2 553 37 80 of +32 2 553 37 85 
Generieke mailbox: Economie.inspectie@vlaanderen.be  
 
Website: www.vlaio.be 
 

BELEIDSDOMEIN ONDERWIJS 
 

Vlaamse onderwijsinspectie 
 
De inspectie oefent volgende opdrachten uit :  1° het verlenen van advies voor de voorlopige 
erkenning van instellingen; 2° het uitvoeren van doorlichtingen van instellingen; 3° alle andere 
opdrachten die haar worden toegekend bij decreet of besluit van de Vlaamse Regering (zie art. 
32 van het kwaliteitsdecreet voor onderwijs  
(https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14129#273996) 
 
Beleidsdomein Onderwijs 

Vlaamse onderwijsinspectie 

BELEIDSDOMEIN ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVEREN 

mailto:david.deschutter@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/controles-door-de-wegeninspectie
mailto:Economie.inspectie@vlaanderen.be
http://www.vlaio.be/
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14129#273996
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Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 
 

Contactgegevens 
Tel algemeen: +32 2 553 88 50 
Generieke mailbox; secretariaat.onderwijsinspectie@vlaanderen.be  
 
Website: www.onderwijsinspectie.be 
 
 

 

Zorginspectie 
 

Zorginspectie (ZI):                                                                                                                                                   
(1) Inspecteert voorzieningen die door het Departement WVG of door de andere agentschappen 
van het beleidsdomein WVG worden erkend, geattesteerd, vergund of gesubsidieerd; 
(2) Rapporteert na elke inspectie over de bevindingen zodat beslist kan worden over verdere 
erkenning, attestering, vergunning of toekenning van subsidies;  
(3) Levert beleidsgerichte input aan op basis van kennis, gegevens en expertise.                      
Zorginspectie spreekt zich niet uit over de mogelijke gevolgen van een inspectie voor een 
voorziening. De Vlaamse overheid heeft gekozen om de inspectiefunctie te scheiden van de 
erkennings- en subsidiëringsfunctie. Dat betekent dat Zorginspectie na elke inspectie haar 
bevindingen en de eventuele reactie aan (de afdeling Welzijn en Samenleving van) het departement 
of aan een van de agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
bezorgt. Onder andere op basis van deze inspectievaststellingen oordelen deze WVG-entiteiten of 
er gevolgen zijn voor een voorziening. Dit is de concrete vertaling van de functiescheiding waarbij 
het inspectieproces volledig gescheiden wordt van het subsidiëren, erkennen, vergunnen en 
handhaven. Een functiescheiding tussen inspecteren en rapporteren enerzijds, en beslissen over 
gevolgen anderzijds, maakt dat Zorginspectie haar opdracht zo objectief, onpartijdig en 
onafhankelijk mogelijk kan vervullen.   
 
JURIDISCH - BVR van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het 
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met 
betrekking tot dat beleidsdomein. Art. 2 § 2.: 
Het departement heeft naast de missie, vermeld in paragraaf 1, de missie om, ten aanzien van de 
doelgroep, vermeld in het tweede lid, toezicht te houden op de toepassing van de voor de 
doelgroep geldende regelgeving met betrekking tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin. Daardoor wil het departement een bijdrage leveren tot het verbeteren van de kwaliteit 
van de dienstverlening van de voorzieningen, de rechtmatige besteding van overheidsmiddelen en 
een optimale beleidsvoorbereiding en -evaluatie. 
 
De doelgroep waarop de activiteiten, vermeld in het eerste lid, betrekking hebben, wordt gevormd 
door: 

1° de voorzieningen die door het departement of een agentschap van het beleidsdomein 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kunnen worden erkend, geattesteerd, vergund of gesubsidieerd 
of anderszins ondersteund of die zich bij het departement of een agentschap van het 
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin moeten melden; 

BELEIDSDOMEIN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

mailto:secretariaat.onderwijsinspectie@vlaanderen.be
http://www.onderwijsinspectie.be/
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2° de begunstigden van individuele tegemoetkomingen die door het departement of een 
agentschap van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin rechtstreeks worden 
uitgekeerd. 

Bij het opnemen van zijn missie, vermeld in het eerste lid, streeft het departement ernaar 
om zich te ontwikkelen tot een competente, professionele, flexibele en klantgerichte organisatie. 
Het inzetten van de meest adequate inspectietechniek vormt daarbij een permanente opdracht. 
 
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  

Afdeling Zorginspectie Welzijn, Gezondheid en Financieel en Afdeling Zorginspectie 
Gehandicaptenzorg en  Kinderopvang  
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 31 te 1030 Brussel 

 
Contactgegevens 

Tel algemeen: +32 2 553 34 34 
Generieke mailbox: contact.zorginspectie@vlaanderen.be 
 
 
Website: www.departementwvg.be/zorginspctie.be 
 
 

Agentschap Zorg en Gezondheid – Team Milieugezondheidszorg 
 
De invulling, visie en werkwijze, volgt de bepalingen van het preventiedecreet. Dit vanuit de 
gemeenschapsbevoegdheden inzake de aspecten zorg (welzijnsbeleid) en gezondheid 
(gezondheidsbeleid); in zeer nauwe samenwerking met de beleidscontext leefstijlfactoren en 
infectieziekten. Dit beoogt een verbetering van de volksgezondheid, meer bepaald het behalen van 
gezondheidswinst op Vlaams bevolkingsniveau of het verhogen van de efficiëntie van het 
gezondheidsbeleid; om zo te kunnen bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit. 
Thematisch richten we ons, gesteund door een settinggerichte beleidsaanpak, tot ondersteuning 
van initiatieven met een focus op de exogene determinanten van gezondheid en exogene bronnen 
van gevaar of bedreigende factoren voor de gezondheid. De aanpak die gehanteerd wordt is er 
één van gezondheidsbevordering, ziektepreventie en gezondheidsbescherming. Er wordt vooral 
ingezet op voorkomen en detecteren zodoende gezondheidskundige vroeginterventie toe te laten. 
Surveillance, risicoanalyse, epidemiologie en sensibilisatie zijn hier de werkprincipes. 
Het specifieke takenpakket m.b.t. toezicht is een louter functioneel onderdeel van het preventief 
gezondheidsbeleid milieugezondheidszorg (beleidsondersteunend) en richt zich vooral op inzicht 
en preventiemethodieken (beleidsondersteunend – niet sanctionerend). Zoals reeds aangegeven 
aan de VHRM zijn er geen handhavingsprogramma’s uitgewerkt.   Specifiek verdergaand op de 
toelichting onder vraag 1 kunnen we het takenpakket specifiëren vanuit de thema-specifieke 
wetgeving. 
 

• Vlarem – omgevingsvergunning:  
o Het toezicht voor wat betreft de gezondheidsaspecten van G-gerubriceerde 

instellingen wordt door het Agentschap Zorg en Gezondheid steeds ingevuld als 
een ondersteuning aan de handhavingsactiviteiten van de afdeling 
Omgevingshandhaving. Het zwaartepunt van deze ondersteuning ligt in het 
opmaken van milieugezondheidskundige risicoanalyses in situaties waar het 
normenkader te kort schiet, of de gezondheidsgebruiksruimte van de omgeving 
zwaar belast is. De focus ligt hierbij vaak op Zeer Zorgwekkende Stoffen. 

o Het pro-actief toezicht voor wat betreft gezondheidsaspecten van G-gerubriceerde 
instellingen conform het kerntakeplan (VR 17 juli 2015) beperkt tot rubriek R32 - 

mailto:contact.zorginspectie@vlaanderen.be
http://www.departementwvg.be/zorginspctie.be
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Zwem- en recreatiewater. Dit toezicht is vooral adviserend ingevuld, en recent 
beperkt, naar ondersteuning van de lokale en bovenlokale overheden. (bv. 
expertiseondersteuning zwembadtechnologie-veiligheid-hygiëne, tendens in de 
waterkwaliteit wat iets zegt over hygiëne-desinfectiebijproducten-infectierisico-
allergische reacties voor het betreffende water-toxicologische impact; bloei van 
cyanobacteriën in een buitenvijver; medisch milieukundige interpretatie van 
zwem-, oppervlakte-, en zeewaterkwaliteit, …). Concreet wordt hiermee 
ondersteuning van Health Impact Assessment beoogd in het kader van het 
preventief gezondheidsbeleid. Op deze wijze wordt conform de PEP2022-2024 van 
het Agentschap de pro-actieve inzet op inspectie afgebouwd, wel nog reactief 
indien er sterk afwijkende resultaten worden vastgesteld, of ter ondersteuning van 
lokale besturen. Er is hiervoor 0,5 VTE beschikbaar, naast de andere taken binnen 
dit tijdskader. 

• Legionellabesluit (BS 4 mei 2007): dit omvat de ondersteuning van het team 
Infectieziektebestrijding en Vaccinatie door brondetectie bij Legionelloseclusters 
(ziektepreventie): BVR van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van 
schadelijke effecten die veroorzaakt zijn door biotische factoren tegen te gaan. De scope 
omvat reactief toezicht bij een ziektecluster in alle hoog-risico-inrichtingen (koeltorens, 
tandheelkundige units, zorg- en andere instellingen met collectieve 
warmwatervoorzieningen, …) m.b.t. Legionella pneumophila. Dit houdt eveneens technisch 
wetenschappelijke ondersteuning in van de betrokken sectoren. (bv. het onderzoeksteam 
zoals het actief was in de legionellacluster Gent-Evergem in het voorjaar 2019, de 
Grobbendonk cluster in najaar 2021, de Turnhout cluster in najaar 2022, …). 

• Drinkwater: in het kader van drinkwaterbesluit (recent in 2022 vernieuwd met 
implementatie van de richtlijn EU 2020/2184) omvat het takenpakket, als bevoegde entiteit 
Volksgezondheid, vooral het verstrekken van advies of opvragen van informatie teneinde 
het drinkwaterbeleid te kunnen stofferen met gezondheidskundig inzicht en crisissen m.b.t. 
de drinkwaterkwaliteit- en hoeveelheid te kunnen inschatten voor wat betreft 
gezondheidsimpact. Dit teneinde de drinkwaterbedrijven, lokale overheden, de 
toezichthouder drinkwater en de zorgactoren onderbouwing te geven voor gepaste actie 
(incident preparedness); onze toezichtsbevoegdheid beperkt zich tot de bepalingen in 
relatie tot volksgezondheid (de toezichtsbevoegdheid van VMM gaat verder). Echt toezicht 
(PV’s, aanmaningen) doen we in praktijk niet. Dit toezichtsbesluit drinkwater is er vooral 
gekomen om eventueel te kunnen optreden bij private waterleveranciers.   
 
 

Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  
Agentschap Zorg en Gezondheid – afdeling preventie 

Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 33 te 1030 Brussel 
 
Decentrale diensten: 
VAC Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111 bus 31, 2018 Antwerpen;  
VAC Hendrik Van Veldeke, Koningin Astridlaan 50 bus 7, 3500 Hasselt;  
VAC Virginie Loveling, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 55, 9000 Gent;  
VAC Dirk Bouts, Diestsepoort 6 bus 52, 3000 Leuven;  
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I Laan 1 bus 53, 8200 Brugge 
 
 

Contactgegevens 
Contactpersoon: 

Bart Bautmans, teamverantwoordelijke Milieugezondheidszorg,  
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Tel: +32 2 553 35 56   
Mail: Bart.bautmans@vlaanderen.be en milieugezondheidszorg@vlaanderen.be 
 
 

Website: www.zorg-en-gezondheid.be 
 
 

Team Sociale begeleidings- en toezicht 
 

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, tot vaststelling 
van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 
april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met 
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 
 
Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  
Agentschap uitbetaling Groeipakket (VUTG), Afdeling audit, beheer en toezicht 

Trierstraat 9, 1000 Brussel 
 
Contactgegevens 

Generieke mailbox: Inspectie-begeleiding@vutg.be 
 
Website: www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-
overheid/beleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/agentschap-uitbetaling-
groeipakket 
 
 

 

Cultuurgoederen-Topstukken 
   
Toezicht in het kader van art. 20 van het Topstukkendecreet van 24 januari 2013. 
 
Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 
Departement Cultuur, Jeugd en Media  
 Afdeling Waarborgen en beheren, team Cultuurgoederen  

Arenberggebouw, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel  
 
Contactgegevens 

Contactpersoon:  
Hans Feys, Team Cultuurgoederen 
Tel: +32 2 553 68 26  
Mail: Hans.feys@vlaanderen.be 

  
Website: www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-
overheid/beleidsdomein-cultuur-jeugd-sport-en-media/departement-cultuur-jeugd-en-
media/afdeling-waarborgen-en-beheren/team-cultuurgoederen 

 

BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA 
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Vlaamse Sociale Inspectie 
 

De Vlaamse Sociale Inspectie heeft een specifiek statuut, en is als een sociaalrechtelijke inspectie 
opgericht in het kader van het IAO-verdrag nr. 81 van 11 juni 1947 betreffende de arbeidsinspectie 
in de industrie en de handel. 
Het statuut, de werking, de bevoegdheden, en het optreden van deze Inspectie is vergelijkbaar met 
dit van de federale sociale inspectiediensten (Toezicht op de Sociale Wetten (TSW), RSZ-inspectie 
en  RVA-inspectie).   
In het IAO-verdrag nr. 81 (artikel 6) is voorzien dat de sociaalrechtelijke inspecteurs hun opdrachten 
in alle onafhankelijkheid verrichten. Deze onafhankelijkheid is m.a.w. verdragsrechtelijk 
gegarandeerd.   
De Vlaamse Sociale Inspectie oefent haar bevoegdheden uit :  

- voor de toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse 
onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden (= toepassing van artikel 
6, § 1, IX, 4° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen): 
overeenkomstig de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010. 

- voor alle andere bevoegdheden : op grond het decreet van 30 april 2004 houdende 
sociaalrechtelijk toezicht.  
 

De Vlaamse Sociale Inspectie werkt in nauw overleg uit met de SIOD (d.w.z. de Sociale Inlichtingen 
en Opsporingsdienst) en met het Toezicht op de Sociale Wetten (FOD WASO), RSZ-inspectie, RVA-
inspectie, RSVZ-inspectie, Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), en met de Arbeidsauditoraten (sociale 
parketten). 
 
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 grosso modo in 15 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; 
13) Overeenkomst Altererende Opleidingen; 
14) Ondernemerschapstrajecten; 

BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE 
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15) Financieel toezicht Syntra. 
 
 
Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 
Departement Werk en Sociale Economie (WSE) 

Afdeling Vlaamse Sociale Inspectie 
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel 

 
Decentrale diensten:  
VAC Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen;  
VAC Hendrik Van Veldeke, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt;  
VAC Virginie Loveling, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent;  
VAC Dirk Bouts, Diestsepoort 6, 3000 Leuven;  
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1-2, 8200 Brugge 

 
Contactgegevens 

Generieke mailbox: Vlaamse.sociale.inspectie@vlaanderen.be 
 
 

 

Dienst Visserij  
 
De Dienst Visserij omvat een controlecel die de effectieve naleving van de bepalingen vervat in het 
luik “instandhouding van de bestanden” van het Gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), en meer 
bepaald de relevante Europese en nationale uitvoeringsbepalingen, opvolgt. De statutaire en 
contractuele personeelsleden van de controlecel hebben wettelijke opsporings- en 
vaststellingsbevoegdheid en oefenen de toezichtsopdracht uit, vermeld in artikel 44 van het 
decreet van 28 juni 2013. Ze werden aangeduid krachtens artikel 3 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 3 oktober 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 juni 2013 en tot wijziging van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de organisatie, de 
samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot 
vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer en van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van 
biologische producten.  Wanneer ze een inbreuk vaststellen 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 proces-verbaal. 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: Controle op toegang tot de Belgische wateren, naleving van de technische 
maatregelen (correct gebruik van vistuig, maaswijdte, naleven aanlandplicht, …) , correcte 
registratie van de vangstgegevens in het logboek.  
 
Controles vanuit de lucht: Controle op toegang tot de Belgische wateren.  
 
Controles in de havens en vismijnen: Controle op het naleven van nationale quotamaatregelen, 
en op het naleven van de bepalingen vervat in de meerjarenplannen op Europees niveau, 
correcte registratie van de vangstgegevens in het logboek, … 
 

BELEIDSDOMEIN LANDBOUW EN VISSERIJ 

mailto:Vlaamse.sociale.inspectie@vlaanderen.be
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Administratieve controles: Het vergelijken van verschillende databronnen (logboek, verkoopnota’s, 
luchtwaarnemingen, buitenlandse informatie,…) vormt een controle-instrument op zich.  
 
Illegal, unreglemented unreported Fisheries (IUU): In de wereldwijde strijd tegen illegale visserij  
trad op 1/01/2010 de raadsverordening 1005/2008 in werking. Vangst – en verwerkingscertificaten 
bij het invoeren van vis uit derde landen dienen door het team controle te worden gecertificeerd. 
De visvangst van Belgische vaartuigen die voor de uitvoer buiten de EU bestemd is dient door het 
team controle te worden gecertificeerd.    
 
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 
Departement Landbouw en Visserij 

Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving 
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1-2 bus 101, 8200 Brugge 
 

Contactgegevens 
Dienst Visserij - Cel Controle,  
Tel algemeen: +32 50 24 83 40,  
Generieke mailbox: inspectie.zeevisserij@lv.vlaanderen.be 
 
Website: https://lv.vlaanderen.be 
 

 

Dienst Kwaliteit – Team Kwaliteit Dier - Karkasclassificatie 
 

Het team karkasclassificatie houdt 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.  
 
De statutaire en contractuele personeelsleden van het team karkasclassificatie hebben wettelijke 
opsporings- en vaststellingsbevoegdheid en oefenen de toezichtsopdracht uit, vermeld in artikel 
44 van het decreet van 28 juni 2013. Ze werden aangeduid krachtens artikel 3 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 juni 2013 en tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de 
organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij 
en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer en van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering 
van biologische producten.  
 
Wanneer ze een inbreuk vaststellen 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 proces-
verbaal. Ze kunnen eveneens overgaan tot monsternames en inbeslagnames (zie artikel 44 tot en 
met 54 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid) 
 
De controles worden uitgevoerd ter plaatse in de Vlaamse slachthuizen (runderen en varkens) die 
indelingsplichtig zijn of vrijwillig indelen op basis van een risicoanalyse. Daarnaast worden de niet 
indelende Vlaamse slachthuizen die runderen of varkens slachten steekproefsgewijs gecontroleerd 
ter plaatse. 
 
De slachthuizen die schapen slachten worden momenteel niet gecontroleerd gezien de Europese 
bepalingen voor karkassen van schapen facultatief zijn en deze niet uitgevoerd worden in 
Vlaanderen. 
 

mailto:inspectie.zeevisserij@lv.vlaanderen.be


Pagina 15 van 37 
 

In de varkensslachthuizen wordt ter plaatse toezicht gehouden op o.a. de merking, de 
gewichtsbepaling en op de bepaling van het aandeel mager vlees door erkende indelingsmethoden. 
 
In de runderslachthuizen wordt ter plaatse toezicht gehouden op o.a. de merking, de 
gewichtsbepaling en de indeling van de runderen op basis van 4 parameters: categorie, 
bevleesdheid, vetbedekking en aanbiedingsvorm. Hierbij worden de karkassen zelf door de 
controleurs ingedeeld volgens de 4 parameters en wordt die indeling gebruikt om de indeling door 
de classificeerders (in dienst van het slachthuis) te verifiëren. 
 
De controles ter plaatse gebeuren steeds zowel op de slachtlijn als in de koelcellen. 
 
Naast de controles ter plaatse zijn er ook administratieve controles op de registratie, het bijhouden 
en doorgeven van de juiste indelingsresultaten en warme karkasgewichten, onder meer aan de 
vzw IVB en aan de producenten en het vergelijken van verschillende databanken. 
 
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 
Departement Landbouw en Visserij 

Afdeling Inkomenssteun 
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel 
 
Decentrale diensten:  
VAC Virginie Loveling, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101, 9000 Gent  

 
Contactgegevens 

Generieke mailbox: kwaliteit.dier@lv.vlaanderen.be 
 
Website: https://lv.vlaanderen.be 
 

 

Dienst Kwaliteit – Team Kwaliteit Dier - Fokkerij 
 

Het team fokkerij houdt 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 statutaire en contractuele personeelsleden van het team karkasclassificatie hebben wettelijke 
opsporings- en vaststellingsbevoegdheid en oefenen de toezichtsopdracht uit, vermeld in artikel 
44 van het decreet van 28 juni 2013. Ze werden aangeduid krachtens artikel 3 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 juni 2013 en tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de 
organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij 
en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer en van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering 
van biologische producten.  
Wanneer ze een inbreuk vaststellen 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 proces-
verbaal. Ze kunnen eveneens overgaan tot monsternames en inbeslagnames (zie artikel 44 tot en 
met 54 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid). 
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.  

mailto:kwaliteit.dier@lv.vlaanderen.be
https://lv.vlaanderen.be/
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Naast de controles ter plaatse zijn er ook administratieve controles op statistische en technische 
informatie, op/via databanken en op stamboekprogramma’s of andere technische programma’s. 
 
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 
Departement Landbouw en Visserij 

Afdeling Inkomenssteun 
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel 
 
Decentrale diensten:  
VAC Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101, 9000 Gent  
VAC Hendrik van Veldekegebouw, Koningin Astridlaan 50 bus 6, 3500 Hasselt 

 
Contactgegevens 

Generieke mailbox: kwaliteit.dier@lv.vlaanderen.be 
 
Website: https://lv.vlaanderen.be 

 

Dienst Controles (biologische productiemethode) 
  

De term ‘bio’ is wettelijk beschermd. Enkel bedrijven die onder controle staan van een erkend 
controleorgaan mogen er gebruik van maken. De biologische productiemethode valt immers onder 
een strikte Europese reglementering. Iedereen die biologische producten wil produceren, 
verwerken, invoeren of verhandelen, moet zich laten controleren en certificeren door een erkend 
controleorgaan. De dienst Controles is  verantwoordelijk voor de handhaving in de handel 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.    
De statutaire en contractuele personeelsleden van de dienst controles hebben wettelijke 
opsporings- en vaststellingsbevoegdheid en oefenen de toezichtsopdracht uit, vermeld in artikel 
44 van het decreet van 28 juni 2013. Ze werden aangeduid krachtens artikel 3 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 juni 2013 en tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de 
organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij 
en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer en van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 29 oktober 2021 over de biologische productie en de etikettering van 
biologische producten.  
Wanneer ze een inbreuk vaststellen 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 proces-
verbaal. Ze kunnen eveneens overgaan tot monsternames en inbeslagnames (zie artikel 44 tot en 
met 54 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid). 
 
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 
Departement Landbouw en Visserij 

Afdeling Inkomenssteun 
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel 

 
Contactgegevens 

Generieke mailbox: bio@lv.vlaanderen.be 
  

Website: https://lv.vlaanderen.be 
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Dienst Kwaliteit – Team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal 
 
Het team Toezicht Plantaardig Teeltmateriaal doet 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. Concreet houdt dit in dat er ook erkenningscontroles zijn bij 
professionele marktdeelnemers en de afgifte en/of het toezicht op de afgifte van 
plantenpaspoorten en fytosanitaire certificaten. 
 
De statutaire en contractuele personeelsleden van het team toezicht Plantaardig Teeltmateriaal 
hebben wettelijke opsporings- en vaststellingsbevoegdheid en oefenen de toezichtsopdracht uit, 
vermeld in artikel 44 van het decreet van 28 juni 2013. Ze werden aangeduid krachtens artikel 3 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 
juni 2013 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 
betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor 
Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer en 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische 
productie en de etikettering van biologische producten.  Wanneer ze een inbreuk vaststellen 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 proces-verbaal. Ze kunnen eveneens overgaan tot 
monsternames en inbeslagnames (zie artikel 44 tot en met 54 van het decreet van 28 juni 2013 
betreffende het landbouw- en visserijbeleid). De controles worden zowel uitgevoerd ten velde als 
op de bedrijven voor wat betreft erkenningscontroles bij bedrijven die teeltmateriaal 
vermeerderen en de kwaliteitscontroles van het teeltmateriaal. Voor de extra taken in het kader 
van de plantengezondheid is bovendien de Europese Officiële Controleverordening (EU) nr. 
2017/625 van toepassing 
 
Beleidsdomein Landbouw en Visserij 
Departement Landbouw en Visserij 

Afdeling Inkomenssteun 
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel 
 
Decentrale diensten:  
VAC Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101, 9000 Gent,  
VAC Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1-2, 8200 Brugge,  
VAC Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, 3000 Leuven  

 
Contactgegevens  

Generieke mailbox: kwaliteit.plant@lv.vlaanderen.be 
 
Website: https://lv.vlaanderen.be 
 
 

Dienst Kwaliteit (Europese kwaliteitssystemen) 
 
De Europese regelgeving en Vlaamse bijhorende uitvoeringsbesluiten betreffende de erkenning van 
beschermde oorsprongsbenamingen (BOB), beschermde geografische aanduidingen (BGA) en 
gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS) voor landbouwproducten, levensmiddelen, 

mailto:kwaliteit.plant@lv.vlaanderen.be
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wijnbouwproducten en gedistilleerde dranken bepalen de voorwaarden en eisen voor producenten 
tijdens het productieproces en voor de handelaars bij het op de markt brengen van de onder deze 
regelgeving erkende producten (d.i. etikettering). Het toezicht op de naleving van de etikettering 
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. 
De statutaire en contractuele personeelsleden van de dienst kwaliteit hebben wettelijke 
opsporings- en vaststellingsbevoegdheid en oefenen de toezichtsopdracht uit, vermeld in artikel 
44 van het decreet van 28 juni 2013. Ze werden aangeduid krachtens artikel 3 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 juni 2013 en tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de 
organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij 
en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer en van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering 
van biologische producten.  
Wanneer ze een inbreuk vaststellen 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 proces-
verbaal. Ze kunnen eveneens overgaan tot monsternames en inbeslagnames (zie artikel 44 tot en 
met 54 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid). 
 

Beleidsdomein Landbouw en Visserij 
Departement Landbouw en Visserij 

Afdeling Inkomenssteun 
Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 bus 40,  1030 Brussel 
 

Contactgegevens 
Generieke mailbox: kwaliteitssystemen@lv.vlaanderen.be 
 
 
Website: https://lv.vlaanderen.be 
 

 

Cel ADR 
  
Auditeren van bedrijven die ADR goederen behandelen, daarnaast inspecteren van de opleidings- 
en examencentra voor opleiding ADR chauffeur en ADR veiligheidsadviseur. 
 
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid 
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel 

 
Contactgegevens 

Contactformulier: www.mow-contact.be  
 
 
 

BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 

mailto:kwaliteitssystemen@lv.vlaanderen.be
https://lv.vlaanderen.be/
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Cel Rijopleiding & Vakbekwaamheid 
  

Toezicht op de bepalingen van het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998, 
het koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen 
van motorvoertuigen van 11 mei 2004, het koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de 
vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, 
C+E, D1, D1+E, D, D+E, in het kader van de rijopleiding, het rijexamen en de nascholing 
vakbekwaamheid van professionele vrachtwagen- en buschauffeurs van 4 mei 2007, het decreet 
houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B van 9 maart 2018 en 
het BVR houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B van 28 
september 2018. 
 
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid 
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel 

 
Contactgegevens 

Contactformulier: www.mow-contact.be  
 

Cel technische keuring 
  

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 (keuring op verplaatsing). 
Nagaan of de keuringsactiviteiten volgens de wettelijke eisen gebeuren in de 50 keuringsstations 
en KOV’s. 
 
 
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid 
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel 

 
Contactgegevens 

Contactformulier: www.mow-contact.be  
 

Wegeninspectie 
 

De wegeninspectie (beboetingsinstantie) staat in voor de administratieve vervolging van de 
processen-verbaal inzake massa, uitzonderlijk vervoer en afmetingen. 
 
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
Agentschap Wegen en Verkeer 

Planning, Coördinatie en Ondersteunen, Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 4, 
1000 Brussel 
 

Contactgegevens 
Tel algemeen: +32 2 553 79 15 
Generieke mailbox: wegeninspectie@mow.vlaanderen.be 

mailto:wegeninspectie@mow.vlaanderen.be
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Website: www.wegenenverkeer.be/controles/wegeninspectie 
 

DAB Loodswezen 
  
Toezien op de naleving van de loodsplicht (art. 20 & 21 Loodsdecreet 1995). 
 
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, DAB Loodswezen,  

DAB Loodswezen,  
Thonetlaan 102, 2050 Antwerpen 
 
Decentrale diensten: 
Doverlaan 9, 8380 Zeebrugge 
Motorstraat 109, 9000 Gent 
Boulevard de Ruyter 2, 4381 KA Vlissingen (NL) 

 
Contactgegevens 

Contactpersoon: 
Roel Schippers, Directeur DAB Loodswezen,  
Tel: +32 3 491 56 60 79 
Mail: roel.schippers@mow.vlaanderen.be  

  
Website: www.loodswezen.be 

 

Cel Handhaving De Vlaamse Waterweg 
  

De Vlaamse Waterweg is bevoegd voor het 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. 
 
De aangestelde personeelsleden van de Vlaamse Waterweg zijn ook bevoegd als toezichthouder 
inzake milieubeleid (DABM).  
 
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

De Vlaamse Waterweg, afdeling Sturing, Cel Handhaving 
Havenstraat 44, 3500 Hasselt 

 
Contactgegevens 

Generieke mailbox: handhaving@vlaamsewaterweg.be 
  

Website: www.vlaamsewaterweg.be 
 

Lijncontrole  
 

• Intervenieert bij calamiteiten: 
o ondersteunt de chauffeur en reizigers bij problemen en rapporteert hierover 
o draagt bij aan het herstel of behoud van een kwalitatieve en veilige 

dienstverlening    

http://www.wegenenverkeer.be/controles/wegeninspectie
mailto:roel.schippers@mow.vlaanderen.be
http://www.loodswezen.be/
mailto:handhaving@vlaamsewaterweg.be
http://www.vlaamsewaterweg.be/
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o stelt assistentie- en aanbevelingsrapporten op  

• Controleert vervoerbewijzen: 
o voert ter plaatse controles uit op reizigersfraude 
o stelt controle- en aanbevelingsrapporten op  
o volgt de impact van deze rapporten op 

• Ondersteunt de dispatch: 
o reikt een eigen expertise aan in het kader van een (proactieve) opvolging en 

bijsturing van de dienstuitvoering 
o helpt de voertuigen op terrein regelen bij complexe dienstregelingen nav een 

(geplande) verstoring en informeert hierbij de reizigers 
• Stelt onregelmatigheden van de dienstuitvoering vast: 

o voert specifieke controleopdrachten gericht op reizigers, agressie, preventie, 
baanassistentie uit 

o doet ad hoc vaststellingen 
o stelt controle- en aanbevelingsrapporten op  
o volgt de impact van deze rapporten op 

• Bevordert het veiligheidsgevoel bij reizigers en chauffeurs: 
o biedt ondersteuning aan reizigers en chauffeurs 
o spreekt personen aan op ongewenst gedrag en/of verbaliseert bij inbreuken 
o rapporteert bevindingen en aanbevelingen 

• Ontwikkelt de eigen deskundigheid en houdt deze up-to-date: 
o bestudeert recente ontwikkelingen 

 
Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) 
 Motstraat 20, 2800 Mechelen 
 

Decentrale diensten 
Italiëlei 52, 2000 Antwerpen  
Brusselsesteenweg 361 9050 Gent 
Eénmeilaan 37 3010 Leuven 
Slijkensesteenweg 11 8400 Oostende 
Crutzenstraat 5 3500 Hasselt 
Ninoofsesteenweg 395 1700 Dilbeek 

 
Contactgegevens 

Contactpersoon: 
Ann Schoubs, Directeur-generaal VVM, Motstraat 20, 2800 Mechelen 
Dirk Busschaert – Directeur Operaties 
Werner Vandenbergh – Hoofd Veiligheid & Beveiliging 

 
Website: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/zorgzaam-
ondernemen/veiligheid/actieplan/pijlers/organisatorische-maatregelen/maatregelen-
controle.html 

 

 

Afdeling Terreinbeheer ANB 
 

BELEIDSDOMEIN OMGEVING 

https://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/zorgzaam-ondernemen/veiligheid/actieplan/pijlers/organisatorische-maatregelen/maatregelen-controle.html
https://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/zorgzaam-ondernemen/veiligheid/actieplan/pijlers/organisatorische-maatregelen/maatregelen-controle.html
https://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/zorgzaam-ondernemen/veiligheid/actieplan/pijlers/organisatorische-maatregelen/maatregelen-controle.html
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De taken zoals hieronder opgelijst zijn enkel van toepassing voor zover ze gelegen zijn binnen de 
natuur-en bosdomeinen in beheer bij het agentschap Natuur en Bos 
 
1) BVR 23/12/2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder 
rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos: 
 
§ 1. Het ANB heeft tot taak: 
8° de handhaving te 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. 
 
2) Art. 25 BVR 12/12/2008: 
De toezichthouders, vermeld in artikel 12,5°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van de 
milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving :1° titel XV van 
het decreet; 2° het Boswetboek; 3° de Riviervisserijwet; 4° de Jachtwet;5° de Natuurbehoudswet;6° 
artikel 12, § 1, van het Materialendecreet voor wat betreft de ruimtelijk kwetsbare gebieden, 
vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009;7° de 
CITES-wet;8° het Bosdecreet;9° het Jachtdecreet;10° het Natuurdecreet;11° ...; 12° Verordening (EG) 
nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- 
en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer; 12°/1 Verordening (EG) nr. 
865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening 
(EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten 
door controle op het desbetreffende handelsverkeer; 12°/2 Verordening (EG) nr. 359/2009 van de 
Commissie van 30 april 2009 tot schorsing van het binnenbrengen in de Gemeenschap van 
specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten;13° Verordening (EEG) nr. 
3254/91 van de Raad van 4 november 1991 houdende een verbod op het gebruik van de wildklem 
in de gemeenschap en op het binnenbrengen in de gemeenschap van pelzen en producten die 
vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende diersoorten uit landen waar gebruik wordt 
gemaakt van de wildklem of andere vangmethoden die niet stroken met de internationale normen 
voor humane vangst met behulp van vallen.14° het Pesticidendecreet in speciale 
beschermingszones vermeld in artikel 36bis van het Natuurdecreet, de bermen langs wegen en 
spoorwegen en alle terreinen, inclusief de bermen op minder dan zes meter van het talud van het 
oppervlaktewater;15° artikel 21 van het Mestdecreet, voor wat betreft de ruimtelijk kwetsbare 
gebieden, vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 
en voor wat betreft de speciale beschermingszones afgebakend op grond van artikel 36bis van het 
Natuurdecreet; 16° verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 
oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van 
invasieve uitheemse soorten; 17° verordening (EU) nr. 511/2014 van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het 
Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling 
van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie;18° artikel 1.3.2.2, § 1, 1°, 2° en 3°, van het 
gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid, voor wat betreft de ruimtelijk kwetsbare gebieden, 
vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en voor 
wat betreft de speciale beschermingszones afgebakend op grond van artikel 36bis van het 
Natuurdecreet. 
 
Beleidsdomein Omgeving 
Agentschap voor Natuur en Bos 

Afdeling Terreinbeheer 
VAC Herman Teirlinck, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel 

 
Contactgegevens 

Tel algemeen: +32 2 553 81 02;  
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Generieke mailbox: anb@vlaanderen.be 
 
Website: www.natuurenbos.be 
 

Natuurinspectie  
 

 
1) BVR 23/12/2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder 
rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos: 
 
§ 1. Het ANB heeft tot taak: 
8° de handhaving te 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. 
 
2) Art. 25 BVR 12/12/2008: 
De toezichthouders, vermeld in artikel 12,5°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van de 
milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving : 
1° titel XV van het decreet; 2° het Boswetboek; 3° de Riviervisserijwet; 4° de Jachtwet; 5° de 
Natuurbehoudswet; 6° artikel 12, § 1, van het Materialendecreet voor wat betreft de ruimtelijk 
kwetsbare gebieden, vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 
15 mei 2009; 7° de CITES-wet; 8° het Bosdecreet; 9° het Jachtdecreet; 10° het Natuurdecreet; 
11° ...; 12° Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van 
in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer; 
12°/1 Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende 
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in 
het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer; 
12°/2 Verordening (EG) nr. 359/2009 van de Commissie van 30 april 2009 tot schorsing van het 
binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en 
plantensoorten; 13° Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad van 4 november 1991 houdende een 
verbod op het gebruik van de wildklem in de gemeenschap en op het binnenbrengen in de 
gemeenschap van pelzen en producten die vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende 
diersoorten uit landen waar gebruik wordt gemaakt van de wildklem of andere vangmethoden 
die niet stroken met de internationale normen voor humane vangst met behulp van vallen. 14° het 
Pesticidendecreet in speciale beschermingszones vermeld in artikel 36bis van het Natuurdecreet, 
de bermen langs wegen en spoorwegen en alle terreinen, inclusief de bermen op minder dan zes 
meter van het talud van het oppervlaktewater; 15° artikel 21 van het Mestdecreet, voor wat betreft 
de ruimtelijk kwetsbare gebieden, vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening van 15 mei 2009 en voor wat betreft de speciale beschermingszones afgebakend op 
grond van artikel 36bis van het Natuurdecreet; 16° verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de 
introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten; 17° verordening (EU) nr. 511/2014 van 
het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde 
nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en 
de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie; 18° artikel 
1.3.2.2, § 1, 1°, 2° en 3°, van het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid, voor wat betreft de 
ruimtelijk kwetsbare gebieden, vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening van 15 mei 2009 en voor wat betreft de speciale beschermingszones afgebakend op 
grond van artikel 36bis van het Natuurdecreet.  
 
Beleidsdomein Omgeving 
Agentschap voor Natuur en Bos 

mailto:anb@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be/


Pagina 24 van 37 
 

Natuurinspectie 
VAC Herman Teirlinck, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel 

 
Decentraal:  
VAC Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111-113 bus 63, 2018 Antwerpen   
VAC Hendrik Van Veldeke, Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt  
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 Brugge 

 
Contactgegevens 

Tel algemeen: +32 2 553 81 02 
Generieke mailbox: anb@vlaanderen.be 
 
Inspectieregio West (provincie West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen)  

Tel: +32 50 247 770 
Generieke mailbox: natuurinspectie.west.anb@vlaanderen.be 

Inspectieregio Midden-Vlaanderen (provincie Antwerpen en arrondissement Halle-
Vilvoorde)  

Tel: +32 3 224 62 48  
Generieke mailbox: natuurinspectie.middenvlaanderen.anb@vlaanderen.be 

Inspectieregio Oost (provincie Limburg en arrondissement Leuven), 
Tel: +32 11 74 25 03 
Generieke mailbox: natuurinspectie.oost.anb@vlaanderen.be 

 
Website: www.natuurenbos.be 

 

Agentschap Onroerend Erfgoed 
 

De taken die het agentschap Onroerend Erfgoed naast de afdeling Handhaving van het 
departement Omgeving opneemt voor handhaving en toezicht, zijn beschreven in het 
Onroerenderfgoeddecreet en in het protocol van maart 2019 tussen het agentschap Onroerend 
Erfgoed en het departement Omgeving: 
 
a) raadgevingen en aanmaningen geven zoals bedoeld in artikel 11.3.1 en 11.3.2 van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013; 
b) zijn expertise delen met de afdeling Handhaving bij de toepassing van de 
handhavingsmaatregelen; 
c) controle uitoefenen op de aanwending van subsidies, toelagen, premies of tegemoetkomingen 
die worden toegekend ter ondersteuning van het beleid van de Vlaamse overheid; 
d) de subsidies, toelagen, premies of tegemoetkomingen, vermeld in c), 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. 
Formeel zijn enkel 7 personeelsleden van het agentschap door de secretaris-generaal van het 
departement Omgeving met de bevoegdheid bekleed om raadgevingen en aanmaningen te 
verstrekken. 
 
Beleidsdomein Omgeving 
Agentschap Onroerend Erfgoed 

Afdeling Beheer, Afdeling Onderzoek en Bescherming en team Juristen 
VAC Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel  
 
Decentraal 

mailto:anb@vlaanderen.be
mailto:natuurinspectie.west.anb@vlaanderen.be
mailto:natuurinspectie.middenvlaanderen.anb@vlaanderen.be
mailto:natuurinspectie.oost.anb@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be/
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VAC Anna Bijnsgebouw - Lange Kievitstraat 111-113 bus 53, 2018 Antwerpen 
VAC Jacob van Maerlantgebouw - Koning Albert I-laan 1-2 bus 92, 8200 Brugge 
VAC Virginie Lovelinggebouw - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 91, 9000 Gent 
VAC Hendrik Van Veldekegebouw -Koningin Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt 
VAC Dirk Boutsgebouw - Diestsepoort 6 bus 94, 3000 Leuven 

 
Contactgegevens 

Tel: +32 2 553 16 50  
Generieke mailbox: info@onroerenderfgoed.be;  
 
Antwerpen :  
Tel: +32 3 224 62 10  
Generieke mailbox: antwerpen@onroerenderfgoed.be 
West-Vlaanderen :  
Tel: +32 50 24 81 50  
Generieke mailbox: west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be 
Oost-Vlaanderen :  
Tel: +32 9 276 24 40  
Generieke mailbox: oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be 
Limburg :  
Tel: +32 11 74 22 20  
Generieke mailbox: limburg@onroerenderfgoed.be 
Vlaams-Brabant :  
Tel: +32 16 66 59 00  
Generieke mailbox: vlaams-brabant@onroerenderfgoed.be 
 
Website:  
Onroerend Erfgoed 
Handhaving I eigenaars I onroerend erfgoed  

 

Omgevingsinspectie en Sanctionering en advisering (o.a. gewestelijke 
beboetingsentiteit) 
 
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.  
 
Beleidsdomein Omgeving 
 Afdeling Handhaving 
 

Centraal  
Omgevingsinspectie en Sanctionering en Advisering: 
Graaf De Ferarris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel 
 
Decentraal 
Omgevingsinspectie: 
VAC Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 62, 2018 Antwerpen 
VAC Hendrik van Veldekegebouw, Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt 

mailto:info@onroerenderfgoed.be
mailto:antwerpen@onroerenderfgoed.be
mailto:west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
mailto:oost-vlaanderen@onroerenderfgoed.be
mailto:limburg@onroerenderfgoed.be
mailto:vlaams-brabant@onroerenderfgoed.be
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VAC Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 71, 9000 Gent 
VAC Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 71, 3000 Leuven 
VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1-2 bus 7, 8200 Brugge 

 
 

Contactgegevens 
Afdeling Handhaving 
Tel: +32 2 553 10 99,  

Generieke mailbox: handhaving.omgeving@vlaanderen.be  

 
Antwerpen 
Tel: +32 3 224 64 25 
Generieke mailbox: omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be 
Limburg 
Tel: +32 11 74 26 00 
Generieke mailbox: omgevingsinspectie.lim@vlaanderen.be  
Oost-Vlaanderen 
Tel: +32 9 276 22 00 
Generieke mailbox: omgevingsinspectie.ovl@vlaanderen.be 
Vlaams-Brabant 
Tel: +32 16 66 60 70 
Generieke mailbox: omgevingsinspectie.vbr@vlaanderen.be 
West-Vlaanderen 
Tel: +32 50/24 79 60 
Generieke mailbox: omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be 

 
Website: https://omgeving.vlaanderen.be/inspectie-milieu-onroerend-erfgoed-ruimtelijke-
ordening-waarvoor-kan-u-bij-ons-terecht 

 

 

Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO) 
 

De toezichthouders van het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving 

oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld 

krachtens de volgende regelgeving (Milieuhandhavingsbesluit, artikel 24):  

• Het Milieuvergunningendecreet, het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 

V van het DABM, wat het gevaar voor stabiliteitsproblemen betreft bij grindontginningen, 

die vergund zijn in het kader van de subrubriek 18.1 van de indelingslijst en bij inrichtingen 

die vergund zijn in het kader van rubriek 60 van de indelingslijst als het een opvulling van 

een eerdere grindontginning betreft;  

• Het Oppervlaktedelfstoffendecreet wat betreft de verplichtingen voor de 

voortgangsrapporten, vermeld in artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 

26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet;  

• Het decreet Diepe Ondergrond.  

 

Beleidsdomein Omgeving – departement Omgeving 

 Vlaams Planbureau voor Omgeving  

mailto:handhaving.omgeving@vlaanderen.be
mailto:omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be
mailto:omgevingsinspectie.lim@vlaanderen.be
mailto:omgevingsinspectie.ovl@vlaanderen.be
mailto:omgevingsinspectie.vbr@vlaanderen.be
mailto:omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be
https://omgeving.vlaanderen.be/inspectie-milieu-onroerend-erfgoed-ruimtelijke-ordening-waarvoor-kan-u-bij-ons-terecht
https://omgeving.vlaanderen.be/inspectie-milieu-onroerend-erfgoed-ruimtelijke-ordening-waarvoor-kan-u-bij-ons-terecht
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Team Geologie en Omgeving 

Centraal: 
Graaf De Ferarrisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel 
 
Decentraal 
VAC Hendrik van Veldekegebouw, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt 
VAC Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent 
 

Contactgegevens 
Vlaams Planbureau voor Omgeving 
Team Geologie en Omgeving 
Tel: 02 553 83 50 
Contactpersonen: 

• Grindontginningen: Eddy Leenders 

• Voortgangsrapporten: Jan Opdecam 

• Decreet Diepe Ondergrond: Helga Ferket 

Generieke mailbox: vpo.omgeving@vlaanderen.be  
 

 

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) 
 

1) De gewestelijke toezichthouders “ontginningen” van de afdeling Gebiedsontwikkeling, 

omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving oefenen het toezicht uit op 

de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende 

regelgeving (Milieuhandhavingsbesluit, artikel 23/1):  

• Het Milieuvergunningendecreet, het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 

V van het decreet, wat het gevaar voor stabiliteitsproblemen betreft bij inrichtingen die 

vergund zijn in het kader van de subrubrieken 18.1 en 18.7 van de indelingslijst en bij 

inrichtingen die vergund zijn in het kader van rubriek 60 van de indelingslijst als het een 

opvulling van een eerdere ontginning betreft, met uitzondering van de inrichtingen, 

vermeld in artikel 24, 1°, van dit besluit; 

• Het Oppervlaktedelfstoffendecreet, met uitzondering wat betreft de verplichtingen, 

vermeld in artikel 24, 2°, van dit besluit. 

Beleidsdomein Omgeving – Departement Omgeving 

 Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten  

Team Natuurlijke Rijkdommen 

Decentraal: 
VAC Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 70, 9000 Gent 
VAC Hendrik van Veldekegebouw, Koningin Astridlaan 50 bus 6, 3500 Hasselt 
 

Contactgegevens 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten 
Team Natuurlijke Rijkdommen 
Tel: 09 276 21 32 (Gent) 
 011 74 25 80 (Hasselt) 
 

mailto:vpo.omgeving@vlaanderen.be
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Contactpersonen: 

• Ontginningen oppervlaktedelfstoffen en opvullingen: 
Wouter Van Meerssche, Kim Stevens, Vicky Tielens 

Generieke mailbox: natuurlijkerijkdommen.gop.omgeving@vlaanderen.be 
 

2) De gewestelijke toezichthouders “erkenningen” zijn bevoegd om toezicht uit te oefenen op de 

toepassing van de milieuvoorschriften op het vlak van de milieucoördinator en de 

verplichtingen inzake erkenning en het gebruik van de erkenning voor een pakket erkenningen 

(artikel 22 en 23 milieuhandhavingsbesluit), waaronder milieucoördinator, milieudeskundige, 

MER, VR, stookolietechnicus, laboratorium water / lucht / bodembescherming. 

Beleidsdomein Omgeving – Departement Omgeving 

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten 

Team Expertisecentrum GOP - Erkenningen 

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel 

Contactgegevens 
 

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten 

Team Expertisecentrum GOP - Erkenningen 

Tel. 02 553 11 71 

E-mail: erkenningen.omgeving@vlaanderen.be 

Website: 

 
 

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 
 
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. Het team controleert qua EPB-regelgeving of de administratieve EPB-
procedures worden gevolgd (startverklaring en EPB-aangifte ingediend?) en of de EPB-eisen 
werden nageleefd. Projecten waarbij wordt vastgesteld dat de EPB-procedures niet gevolgd zijn of 
de EPB-eisen niet werden nageleefd, worden daarvoor gesanctioneerd. Het team controleert qua 
EPC-regelgeving of een EPC (bouw of bestaand) beschikbaar is als een woning wordt verkocht of 
verhuurd en of dat bij de verkoop of verhuur voldaan is aan de advertentieplicht van het EPC. 
 
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. De documenten moeten immers waarheidsgetrouw de gebouwde of bestaande 
toestand weergeven. Het sanctioneert indien niet-correctheid wordt vastgesteld. 
 
Beleidsdomein Omgeving 

Team toezicht / Team kwaliteit 
 

Centraal: 
Graaf De Ferarrisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel 
 
Decentraal 
VAC Hendrik van Veldekegebouw, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt 
VAC Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent 

mailto:natuurlijkerijkdommen.gop.omgeving@vlaanderen.be
mailto:erkenningen.omgeving@vlaanderen.be
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(Reden van spreiding is niet functioneel maar kadert in HR-beleid van het agentschap.) 

 
Contactgegevens 

Contactpersonen 
Katrien De Baets, teamcoördinator team Toezicht 
Sigrid De Coninck, teamcoördinator team Kwaliteit 

 
Website: www.energiesparen.be 
 

De toezichthouder voor de sociale huisvesting 
 
Toezicht uitoefenen op de naleving van de sociale woonregels (boek 4,5 en 6 van de Vlaamse Codex 
Wonen 2021 en het besluit van de Vlaamse Codex Wonen 2021) en van de regels van behoorlijk 
bestuur door de sociale woonactoren (shm’s, svk’s, VMSW, VWF, lokale besturen), vanaf 01/07/2023 
enkel nog woonmaatschappijen en 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 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. 
Beleidsdomein Omgeving 
Agentschap Wonen in Vlaanderen 

afdeling Toezicht 
VAC Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40, 1000 Brussel 

 
Contactgegevens  

Christian Fieremans, afdelingshoofd toezichthouder 
Tel algemeen: +32 2 553 22 00,  
Fax: +32 2 553 22 35 
Generieke mailbox: toezicht.wonen@vlaanderen.be 
 
Website: https://www.vlaanderen.be/agentschap-wonen-vlaanderen/toezicht 
 

Vlaamse Wooninspectie 
 
Strafrechtelijke handhaving. 
Opsporen en vaststellen van schendingen van de minimale woningkwaliteitsvereisten in geval van 
verhuur, terbeschikkingstelling en tehuurstelling. (Boek 3, deel 9 Vlaamse Codex Wonen van 2021) 
Focus op de meest ernstige gevallen van ‘krotverhuur’ o.b.v. van vastgestelde prioriteiten (zie 
website Wonen in Vlaanderen).  
De taken bestaan uit het verbaliseren van de schending (naar parket), opstellen van een 
herstelvordering, opvolging voor de rechtbank en van het herstel (al dan niet na veroordeling). 
 
Vanaf 1 januari 2023 staat de Vlaamse Wooninspectie ook in voor de bestuurlijke beboeting 
(handhaving) van feiten, vastgesteld na 1 januari 2023, die door het parket geseponeerd worden.  
 
Beleidsdomein Omgeving 
Agentschap Wonen in Vlaanderen 

afdeling Premies en woningkwaliteit 
Vlaamse Wooninspectie (incl. bestuurlijke handhaving) 

http://www.energiesparen.be/
mailto:toezicht.wonen@vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/agentschap-wonen-vlaanderen/toezicht
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VAC Herman Teirlinck, Havenlaan 88, bus 40, 1000 Brussel  
 
Decentrale diensten: 
Vlaamse Wooninspectie Antwerpen,  
VAC Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 Antwerpen 
Vlaamse Wooninspectie Limburg,  
VAC Hendrik Van Veldeke, Koningin Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt 
Vlaamse Wooninspectie Vlaams Brabant,  
VAC Dirk Bouts, Diestsepoort 6 bus 96, 3000 Leuven 
Vlaamse Wooninspectie Oost-Vlaanderen,  
VAC Virginie Loveling, Koningin Maria-Hendrikaplein 70 bus 96, 9000 Gent 
Vlaamse Wooninspectie West-Vlaanderen,  
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1-2 bus 93, 8200 Brugge 
 
(Oost- en West-Vlaanderen vormen 1 team (team West), net zoals Vlaams-Brabant en 
Limburg (team Vlabralim)) 

 
Contactgegevens 

Contactpersonen: 
Kristiaan Vanderbiesen, Diensthoofd Handhaving – Hoofd van de Vlaamse 
Wooninspectie:  
Tel: +32 2 553.83.75  
 

Generieke mailbox:  

• wooninspectie@vlaanderen.be (opsporen en vaststellen misdrijf en uitvoering 

herstelvordering) 

• bestuurlijkehandhavingwonen@vlaanderen.be (bestuurlijke handhaving) 

 
Website: https://www.vlaanderen.be/lokaal-woonbeleid/vlaamse-
beleidsprioriteiten/beleidsprioriteit-2-de-gemeente-werkt-aan-de-kwaliteit-van-het-
woningpatrimonium-en-de-woonomgeving/de-strafrechtelijke-procedure-van-de-vlaamse-
wooninspectie 
En https://www.vlaanderen.be/wat-doet-de-wooninspectie 

 
 

VMM- toezicht heffingen 
 
Controle van de aangifte van de heffing op de waterverontreiniging en de heffing op de winning 
van grondwater / controle en verzegeling van debietmeetsystemen en watermeters. 
 
Beleidsdomein Omgeving 
Vlaamse Milieumaatschappij 

Kern heffingen 
  

Centrale diensten: 
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst 
 
Decentrale diensten:  
Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende 
Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem 

mailto:wooninspectie@vlaanderen.be
mailto:bestuurlijkehandhavingwonen@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/lokaal-woonbeleid/vlaamse-beleidsprioriteiten/beleidsprioriteit-2-de-gemeente-werkt-aan-de-kwaliteit-van-het-woningpatrimonium-en-de-woonomgeving/de-strafrechtelijke-procedure-van-de-vlaamse-wooninspectie
https://www.vlaanderen.be/lokaal-woonbeleid/vlaamse-beleidsprioriteiten/beleidsprioriteit-2-de-gemeente-werkt-aan-de-kwaliteit-van-het-woningpatrimonium-en-de-woonomgeving/de-strafrechtelijke-procedure-van-de-vlaamse-wooninspectie
https://www.vlaanderen.be/lokaal-woonbeleid/vlaamse-beleidsprioriteiten/beleidsprioriteit-2-de-gemeente-werkt-aan-de-kwaliteit-van-het-woningpatrimonium-en-de-woonomgeving/de-strafrechtelijke-procedure-van-de-vlaamse-wooninspectie
https://www.vlaanderen.be/lokaal-woonbeleid/vlaamse-beleidsprioriteiten/beleidsprioriteit-2-de-gemeente-werkt-aan-de-kwaliteit-van-het-woningpatrimonium-en-de-woonomgeving/de-strafrechtelijke-procedure-van-de-vlaamse-wooninspectie
https://www.vlaanderen.be/wat-doet-de-wooninspectie
https://www.google.be/maps/dir/Station+Gent-Sint-Pieters,+Gent/51.0278722,3.6968845/@51.0280654,3.6964077,18z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x47c373df9337351f:0x4ceda1a1bb234aed!2m2!1d3.7108469!2d51.0361744!1m0!3e3
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Diestsepoort 6 bus 73, 3000 Leuven 
Belgiëlaan 6, 2200 Herentals 
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen 

Contactgegevens 
Contactpersoon: 

Pieter D’Hondt, Dienst heffingen, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst 
Mail: pi.dhondt@vmm.be, 

  
Website: www.vmm.be 

 

VMM- toezichthoudende ambtenaren drinkwater 
 
De taken worden opgesomd in  het Hfdst II van titel II van het decreet intergraal waterbeleid 
gecoördineerd op 15 juni 2008 en hebben betrekking op alle aspecten rond de levering en het 
gebruik van water bestemd voor menselijke aanwending.                                                                                                       
 
Decreet – Art. 5.2.1.1.  
§1. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, houden de door de 
Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren toezicht op de toepassing van titel II, hoofdstukken 2 
tot 5 en de uitvoeringsbesluiten. 
§2. De in paragraaf 1 bedoelde toezichthoudende ambtenaren kunnen bij de uitoefening van hun 
ambt: 
1° elk onderzoek instellen, elke controle uitoefenen en alle inlichtingen inwinnen die nodig zijn 
voor de uitoefening van het toezicht; 
2° alle personen ondervragen over feiten die voor de uitoefening van het toezicht relevant zijn: 
3° de bijstand van de federale politie vorderen; 
4° De toezichthoudende ambtenaren hebben voor de uitoefening van hun ambt, te allen tijde, 
zonder voorafgaande verwittiging, toegang tot de inrichtingen. De toezichthoudende ambtenaren 
dienen zich steeds te legitimeren.                                                                 
§3. Binnen de bevoegdheden die hun overeenkomstig paragraaf 1 zijn toegewezen, kunnen de 
toezichthoudende ambtenaren mondelinge of schriftelijke raadgevingen, aanmaningen en bevelen 
geven. Ze kunnen ook de termijn vastleggen waarbinnen de voorschriften moeten worden 
nagekomen. Wanneer de toezichthoudende ambtenaren mondelinge raadgevingen, aanmaningen 
of bevelen hebben gegeven, dan dienen die binnen vijf werkdagen, bij ter post aangetekende brief, 
door hen te worden bevestigd. 
§4. Zij stellen de inbreuken vermeld in paragraaf 1 vast door middel van processen-verbaal die 
bewijswaarde hebben tot het tegendeel bewezen is en die onmiddellijk worden bezorgd aan de 
procureur des Konings. Een afschrift van het proces-verbaal wordt bij ter post aangetekende brief 
ter kennis gebracht van de overtreder binnen vijf werkdagen na de vaststelling van de overtreding. 
 
 
Beleidsdomein Omgeving 
Vlaamse Milieumaatschappij 

Kern Regisseur van de waterketen – dienst Watervoorziening  
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst 
 
Decentrale diensten:   
Toezichthoudende ambtenaren   - VMM – Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 16, 
1000 Brussel 
 

Contactgegevens 
Contactpersonen: 

https://www.google.be/maps/dir/Station+Leuven,+Martelarenplein,+Leuven/Diestsepoort+6,+3000+Leuven/@50.8823826,4.7125737,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c1672cad4fc3e7:0x7986b49e27588b77!2m2!1d4.715682!2d50.881365!1m5!1m1!1s0x47c160d31f596add:0x7d286c92ca366c45!2m2!1d4.7142837!2d50.8834794!3e2
https://www.google.be/maps/dir/Station+Herentals,+Herentals/Belgi%C3%ABlaan+6,+2200+Herentals/@51.1802517,4.8294192,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c152377bf5c71b:0xf53159263db95412!2m2!1d4.828856!2d51.181032!1m5!1m1!1s0x47c152397c7233b1:0xfabbc9612045167d!2m2!1d4.8345959!2d51.1793096!3e2
https://www.google.com/maps/dir/NMBS+Mechelen+Station,+Mechelen,+Belgi%C3%AB/Stationsstraat+110,+2800+Mechelen,+Belgi%C3%AB/@51.0188592,4.481604,17z/am=t/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47c3e5d2fcf3eddd:0x58310d177d9e9023!2m2!1d4.4833128!2d51.0179009!1m5!1m1!1s0x47c3e5d2a3148519:0xdec1251953845faa!2m2!1d4.4850256!2d51.0198336?hl=nl-NL
mailto:pi.dhondt@vmm.be
http://www.vmm.be/
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Kris Van den Belt  
Tel: +32 2 214 21 60 
Mail: k.vandenbelt@vmm.be 

  
Website: www.vmm.be 

  

VMM Toezichthouder op erkende boorbedrijven (VLAREL-erkenning)  
 
Toezicht op de erkenningsvoorwaarden en gebruikseisen van de erkende boorbedrijven. 
 
Beleidsdomein Omgeving 
Vlaamse Milieumaatschappij 

Kern Regisseur van de waterketen – dienst Watervoorziening  
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst 
 
Decentrale diensten:  
Kern Regisseur van de waterketen – dienst Watervoorziening,  
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 16, 1000 Brussel 

 
Contactgegevens 

Generieke mailbox: erkenning.boorbedrijf@vmm.be  
  

Website: www.vmm.be 
 

VMM Toezichthouder wet 28 december 1967) betreffende Onbevaarbare 
Waterlopen 
 
De dienst beheer onbevaarbare waterlopen is 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). De opdracht van de dienst wordt gegeven in art. 28 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. 

 
Beleidsdomein Omgeving 
Vlaamse Milieumaatschappij 

Kern Beheer en Investeringen Waterlopen 
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst 
 
Decentrale diensten 
Ferrarisgebouw, 2de verdieping Koning Albert II-laan 20, bus 16, 1000 Brussel 
Zandvoordestraat 375 8400 Oostende 
Raymonde de Larochelaan 1 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) 
Terbankstraat 22, 3000 Leuven 
Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111 - 113 bus 64, 2018 Antwerpen 
De Schiervellaan 7, 3500 Hasselt 

 
Contactgegevens 

Beheer Waterlopen BD Gent,  
Generieke mailbox: beheerwaterlopen.ovl@vmm.be 
Beheer Waterlopen BD Oostende,  
Generieke mailbox: beheerwaterlopen.wvl@vmm.be 

mailto:k.vandenbelt@vmm.be
http://www.vmm.be/
mailto:erkenning.boorbedrijf@vmm.be
http://www.vmm.be/
mailto:beheerwaterlopen.ovl@vmm.be
mailto:beheerwaterlopen.wvl@vmm.be


Pagina 33 van 37 
 

Beheer Waterlopen BD Leuven,  
Generieke mailbox: beheerwaterlopen.vbr@vmm.be 
Beheer Waterlopen BD Hasselt,  
Generieke mailbox: beheerwaterlopen.lim@vmm.be 
Beheer Waterlopen BD Antwerpen,  
Generieke mailbox: beheerwaterlopen.ant@vmm.be 
 

 Website: www.vmm.be 
 
 

VMM Toezichthouder milieu-incidenten (waterbeleid en 
oppervlaktewaterverontreiniging) 

 
De specifieke taak van de dienst bestaat uit de respons op milieu-incidenten, al dan niet deel van 
een ruimere crisis, 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 (uit Draaiboek milieu-incidenten – kwartaal 1 – 2020). 
 
Beleidsdomein Omgeving 
Vlaamse Milieumaatschappij 

Kern Monitoring Waterkwaliteit 
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst 

 
Contactgegevens  

Contactpersoon: 
Rudy Cautaerts, Afdelingshoofd,  
Tel: +32 53/726236,  
GSM: +32 477 349109,  
Mail: r.cautaerts@vmm.be 

  
Website: www.vmm.be 

 

VMM Controleambtenaren drinkwater  (water menselijke aanwending) 

 
De taken van de controleambtenaren worden beschreven in  het decreet integraal waterbeleid 
gecoördineerd op 15 juni 2018 (water menselijke aanwending) - Hoofdstuk IV. Bepalingen met 
betrekking tot de controle van water bestemd voor menselijke aanwending. 
 
Art. 2.4.1. §1. De controle van het water aan de kranen die gewoonlijk worden aangewend voor 
water bestemd voor menselijke consumptie door de verbruiker, van het huishoudelijk leidingnet, 
de aftakking, de watermeter en van de aansluiting, wordt toevertrouwd aan de waterleverancier.   
 
§2. De waterleverancier of zijn aangestelde en de controleambtenaren, vermeld in paragraaf 3, 
hebben het recht de woning, private en publieke gebouwen te bezoeken tussen acht en twintig 
uur met het oog op:   
1° de controles, vermeld in paragraaf 1;   
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2° de inventarisatie-, controle- en onderhoudstaken bij de gebruikers van de diensten van de 
exploitanten met betrekking tot de opvang, het gebruik, de afvoer en de zuivering van het aan de 
abonnees verstrekte water, bestemd voor menselijke consumptie, hemelwater, grondwater, 
oppervlaktewater en gerecupereerd afvalwater, inclusief de daarvoor aangewende infrastructuur;   
3° de verplichte keuring, vermeld in artikel 2.2.1, §2, 1° .  Als de toegang tot de woning, het private 
of het publieke gebouw wordt geweigerd of de beoogde controle of keuring wordt geweigerd, 
brengt de waterleverancier de controleambtenaren, vermeld in paragraaf 3, en de 
toezichthoudende ambtenaren, vermeld in artikel 5.2.1.1, §1, daarvan op de hoogte.   
 
§3. De bevoegde diensten van de Vlaamse Regering kunnen te allen tijde de controles, vermeld in 
paragraaf 1, en de controles en inventarisatietaken, vermeld in paragraaf 2, uitvoeren. De Vlaamse 
Regering wijst de daarvoor bevoegde controleambtenaren aan. De controleambtenaren moeten 
zich steeds legitimeren.  Het ambt van controleambtenaar is onverenigbaar met het in artikel 
5.2.1.1, §1, bedoelde ambt van toezichthoudende ambtenaar. De controles kunnen door de 
waterleverancier of de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering toevertrouwd worden aan 
door de Vlaamse Regering erkende organen.  
Indien de controleambtenaren, de waterleverancier en de door de Vlaamse Regering erkende 
organen inbreuken vaststellen op dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten, brengen zij de in artikel 
5.2.1.1, §1, bedoelde toezichthoudende ambtenaren hiervan op de hoogte. De Vlaamse Regering stelt 
nadere regels vast met betrekking tot de inbreuken waarvan de toezichthoudende ambtenaren op 
de hoogte moeten worden gebracht.   
 
§4. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen met betrekking tot:   
1° de controle, waaronder de te analyseren parameters, de plaatsen van monsterneming, de 
minimumfrequentie van monsterneming en analyse, de specificaties voor de analyse van 
parameters, en de controleprogramma's;   
2° het opstellen van controleprogramma's voor water bestemd voor menselijke consumptie dat 
geleverd wordt in publieke gebouwen. 

 
Beleidsdomein Omgeving 
Vlaamse Milieumaatschappij 

Kern Monitoring Waterkwaliteit 
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst 

 
Contactgegevens  

Contactpersoon: 
Rudy Cautaerts, Afdelingshoofd,  
Tel: +32 53/726236,  
GSM: +32 477 349109,  
Mail: r.cautaerts@vmm.be 

  
Website: www.vmm.be 

 
 

VMM Toezichthouder integraal waterbeleid en 
oppervlaktewaterverontreiniging DABM 
 
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. 
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Beleidsdomein Omgeving 
Vlaamse Milieumaatschappij 

Centrale dienst: 
Thema Gebiedsgerichte Werking Water 
Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst 

 
Decentrale diensten: 
Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende 
VAC Dirk Bouts, Diestsepoort 6 bus 73, 3000 Leuven 
Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
VAC Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111-113 bus 64, 2018 Antwerpen 
 

Contactgegevens  
Contactpersonen: 

Didier D’hont, Dokter De Moorstraat 24-26 9300 Aalst,  
Mail: d.dhont@vmm.be 
 
Saskia Lammens, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende,  
Mail: s.lammens@vmm.be 
 
Filip Raymaekers, VAC Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 73, 3000 Leuven,  
Mail: f.raymaekers@vmm.be 
 
Ann Huysmans, Raymonde de Larochelaan 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem,  
Mail: a.huysmans@vmm.be 
 
Marc Florus, VAC Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 64, 2018 
Antwerpen,  
Mail: m.florus@vmm.be 

 
 Website: www.vmm.be 

 
 

Inspectiedienst Dierenwelzijn (van de afdeling Dierenwelzijn) 
 
De Inspectiedienst Dierenwelzijn is verantwoordelijk voor de inspectie- en handhaving van het 
dierenwelzijnsbeleid. Er worden controles uitgevoerd 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. 
 
Beleidsdomein Omgeving 
Departement Omgeving 

Afdeling Dierenwelzijn  
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel 

 
Contactgegevens 

Tel algemeen: +32 2 553 14 40 
Generieke mailbox: dierenwelzijn@vlaanderen.be  
 

https://www.google.be/maps/dir/Station+Oostende,+Nati%C3%ABnkaai,+Oostende/Zandvoordestraat+375,+8400+Oostende/@51.2205294,2.9176064,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47dca92ca2ec8f4f:0xf1eeec175ae4b388!2m2!1d2.925935!2d51.229193!1m5!1m1!1s0x47dcaea4b80875e5:0xcffaa30ebae07275!2m2!1d2.9545713!2d51.2115679!3e3
https://www.google.be/maps/dir/Station+Leuven,+Martelarenplein,+Leuven/Diestsepoort+6,+3000+Leuven/@50.8823826,4.7125737,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c1672cad4fc3e7:0x7986b49e27588b77!2m2!1d4.715682!2d50.881365!1m5!1m1!1s0x47c160d31f596add:0x7d286c92ca366c45!2m2!1d4.7142837!2d50.8834794!3e2
https://www.google.be/maps/dir/Station+Gent-Sint-Pieters,+Gent/51.0278722,3.6968845/@51.0280654,3.6964077,18z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x47c373df9337351f:0x4ceda1a1bb234aed!2m2!1d3.7108469!2d51.0361744!1m0!3e3
https://www.google.be/maps/dir/Station+Antwerpen-Centraal,+Antwerpen/Lange+Kievitstraat+111,+2018+Antwerpen/@51.2145601,4.4195875,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3f703e7404c69:0xbead1478d7ef6937!2m2!1d4.421221!2d51.216096!1m5!1m1!1s0x47c3f70314a27e6b:0x28d7f91b64a6f387!2m2!1d4.4225508!2d51.2133733!3e2
mailto:d.dhont@vmm.be
mailto:Zandvoordestraat%20375,%208400%20Oostende
https://www.google.be/maps/dir/Station+Leuven,+Martelarenplein,+Leuven/Diestsepoort+6,+3000+Leuven/@50.8823826,4.7125737,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c1672cad4fc3e7:0x7986b49e27588b77!2m2!1d4.715682!2d50.881365!1m5!1m1!1s0x47c160d31f596add:0x7d286c92ca366c45!2m2!1d4.7142837!2d50.8834794!3e2
https://www.google.be/maps/dir/Station+Gent-Sint-Pieters,+Gent/51.0278722,3.6968845/@51.0280654,3.6964077,18z/data=!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x47c373df9337351f:0x4ceda1a1bb234aed!2m2!1d3.7108469!2d51.0361744!1m0!3e3
https://www.google.be/maps/dir/Station+Antwerpen-Centraal,+Antwerpen/Lange+Kievitstraat+111,+2018+Antwerpen/@51.2145601,4.4195875,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3f703e7404c69:0xbead1478d7ef6937!2m2!1d4.421221!2d51.216096!1m5!1m1!1s0x47c3f70314a27e6b:0x28d7f91b64a6f387!2m2!1d4.4225508!2d51.2133733!3e2
https://www.google.be/maps/dir/Station+Antwerpen-Centraal,+Antwerpen/Lange+Kievitstraat+111,+2018+Antwerpen/@51.2145601,4.4195875,17z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3f703e7404c69:0xbead1478d7ef6937!2m2!1d4.421221!2d51.216096!1m5!1m1!1s0x47c3f70314a27e6b:0x28d7f91b64a6f387!2m2!1d4.4225508!2d51.2133733!3e2
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Website: www.vlaanderen.be/dierenwelzijn 
 
 
 

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

- Het Bodemdecreet, bvb het grondverzet 
- Het Materialendecreet, bvb de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, de sectorale 

Uitvoeringsplannen, de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, de afgifte van 
scheepsafvalstoffen en van afval van de binnenvaart  

- De toepassing van artikel 12 van het Materialendecreet in het kader van het ambtshalve 
inzamelen, vervoeren en verwerken van afvalstoffen 

- Handhaving zwerfvuil (via GAS-wetgeving) 
Administratieve handhaving en ondersteuning van andere handhavers binnen de hele OVAM. 
 
Beleidsdomein Omgeving 

Afdeling algemene diensten, Team Terreincontrole.  
Stationsstraat 110, 2800 Mechelen 

 
Contactgegevens 

Generieke mailbox: Handhaving@ovam.be 
Mailbox zwerfvuil: handhavingzwerfvuil@ovam.be 
 
Website: www.ovam.be 
https://ovam.vlaanderen.be/handhaving 
 

 

Dienst handhaving Mestbank 
 
De toezichthouders van de VLM voeren toezicht uit op volgende regelgeving:   
1° het Mestdecreet  
2° het Materialendecreet, wat de aanwending van grondstoffen, als meststof, als 
bodemverbeterend middel of als bodem betreft  
3° 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 
4° Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 
betreffende de overbrenging van afvalstoffen, voor de in-, door- en uitvoer van dierlijke mest.   
5° titel V, hoofdstuk VI, van het decreet, wat betreft de verplichtingen inzake erkenning als 
laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bemesting, de discipline mest en de discipline 
diervoeder, en het gebruik van die erkenning. 
6° artikel 5.9.2.1, 5.9.2.1 bis, 5.9.2.2, , 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.8.5, 5.28.2.2, 5.28.2.3, 5.28.3.1, 5.28.3.2, 
5.28.3.3, 5.28.3.4, 5.28.3.5, 5.28.4.1, 5.28.4.2 en 5.28.4.3 van titel II van het VLAREM.  
7° artikel 1.3.2.2, §1, 1° en 3°, van het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid. 
 
Beleidsdomein Omgeving 
Vlaamse Landmaatschappij, Afdeling Mestbank 

 
Centrale Directie:  
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Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 
 
Decentrale diensten: 
VLM Regio West:   
- VAC Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 Gent 
- Velodroomstraat 28, 8200 Brugge  
 
VLM Regio Oost:   
- VAC Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven  
- Cardijnlaan 1, 2200 Herentals  
- VAC Hendrik Van Veldekegebouw, Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt   

 
Contactgegevens  
 Contactpersoon: 

 Johan Decrop, hoofd van de dienst Handhaving 
 Mail: johan.decrop@vlm.be 
 
Website: www.vlm.be 
 
 

 

Dienst GO! Verificatie 
 
Ondersteuning van het College van Accountants bij het financieel toezicht op de scholengroepen 
van het GO!. 
 

Gemeenschapsonderwijs, Afdeling Organisatieondersteuning 
Team Financieel beleid en verificatie 
GO! Verificatiedienst 

 Willebroekkaai 36, 1000 Brussel 
 
Contactgegevens 

Generieke mailbox: fin-ver@g-o.be 
Website: www.g-o.be 

GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
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