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Taak Milieu-inspect ie 

t oezicht  houden op de naleving van de milieuvoorschrift en, 
niet -naleving rapport eren aan overheden met  
sanct ioneringsbevoegdheid, maat regelen nemen om de 
milieuvoorschrift en t e doen naleven. 
 
De focus van het  t oezicht  door MI ligt  op de pot ent ieel meest  
milieubelast ende bedrijven, zijnde de volgens VLAREM I in klasse 1 
ingedeelde hinderlijke inricht ingen, en in het  bijzonder op de GPBV-
inst allat ies.  (“GPBV”, het  equivalent  van het  Engelse “IPPC”,  is een 
afkort ing van Geïnt egreerde Prevent ie en Best rijding van 
Veront reiniging).   



‘Milieu-inspect ie’ 
Huidige organisatie  

 

 

 
 



Milieu-inspect ieplanning 

Sinds start Milieu-inspectie (1991): overtuiging om 
PLANMATIG en PREVENTIEF te werken 

planmatige aanpak   ad hoc toevalstreffers 
==> realisatie van belangrijke milieusaneringen 

EU-aanbeveling: minimumcriteria voor milieu-inspecties 
(4/ 4/ 01) 

jaarlijks inspectieplan: alle inspectieactiviteiten in de regio 
streven naar een hoger beschermingsniveau voor mens/ milieu 

Bevordert deskundige, uniforme, geïntegreerde handhaving 

 
 



Milieu-inspect ieplanning 
Structuur Milieu-inspectieplan 2017 

Controles voorvloeiende uit Europese verplichtingen: 
GPBV handhavingsprogramma 
Seveso handhavingsprogramma 
EVOA 
REACH 
Dierlijke bijproducten 

Algemene controles 
Routine (monstername & metingen, controle milieuvergunningen, opvolging 
zelfcontrole,...) 
Reactief (klachten, voorvallen, evaluatie proefvergunningen en werkplannen, 
kantschriften, parlementaire vragen,…) 
Voortgangscontroles + eigen init iatief 

Specifieke handhavingscampagnes 
projecten: éénmalig + vernieuwend 
acties: gecoördineerde uitvoering, bvb. actie “fijn stof” 
onderzoeksopdrachten (bv. geuronderzoeken) 

 
 



Bedrijfscont roles door MI 
Welk soort  cont roles behoren t ot  de doorsnee-dagt aak van een TH: 
- Cont role van milieuvergunningen, i.h.b. de bijzondere 

voorwaarden, of geweigerde vergunningen 
- Cont role van de vergunningst oest and, Seveso-st at us, GPBV-

st at us 
- Monst ername van afvalwat er en afvalst offen 
- Opvolging van de zelfcont role: emissiemet ingen, keuringen, … 
- Eigen met ingen: NH3, geluid, damprecuperat ie, … 
- Onderzoek van hinderklacht en (geluid, geur, licht , …) 
- Eigen init iat ief: prevent ieve cont role zonder direct e aanleiding 
- Voort gangscont roles 
- Onderzoek van incident en 
- Cont roles op vraag van Parket , polit ie, provincie, AMMC, …. 
- Diverse MIP-act ies 

 



Bedrijfscont roles door MI 

- Syst emat ische GPBV- of Seveso-inspect ies 
- Lucht emissiemet ingen, cont ract  met  ext ern labo 
- Lekdet ect iemet ingen koelinst allat ies 
- Onderst euning van de gemeent elijke TH 
- Evaluat ie van proefvergunningen 
- Goedkeuring van werkplannen (afval, ont ginningen, …), 

slagschaduwst udies, … 
- Ket encont roles van afvalst offen 
- ………… 

 
Cont roles worden niet  enkel overdag uit gevoerd, maar 
ook na 17 u, voor 8 u en t ijdens het  weekend 



Waarvoor kan je bij ons t erecht ? 
 

Wij behandelen enkel klachten over klasse 1-bedrijven die 
milieuhinder veroorzaken. 

 
Je kunt  st eeds cont act  opnemen met  onze dienst en met  klacht en over 
vermoedelijke milieuhinder door dergelijke bedrijven, zoals: 
st of- en licht hinder 
lucht veront reiniging (rook, geur, ...) 
geluids- en t rillingsoverlast  
bodem- en grondwat erveront reiniging 
veront reiniging van oppervlakt ewat er 
illegale opslag of verwijdering van afvalst offen 
veiligheidsgevaar voor de omgeving 
niet  naleven van vergunningsvoorwaarden  

 
 



Inst rument en van de t oezicht houder 

Raadgeving 

Aanmaning 

Bestuurlijke maatregelen 

Veiligheidsmaatregelen 

dreigende schending voorschrift  

 schending voorschrift  

aanzienlijk risico voor mens of milieu 



Milieuhandhavingsrapport  2016 

22.978 klasse-1 inricht ingen in Vlaanderen, waarvan 
286 Sevesobedrijven  
132 personeelsleden.  
11.503 inspect ies  bij 4.153 bedrijven  
2.579 klacht en van burgers 
1.121 aanmaningen, zonder proces-verbaal.  
492 processen-verbaal  
15 best uurlijke maat regelen  

 



Milieuhandhavingsrapport  2016 

Talrijke voorbeelden van acties en projecten, alsook 
casussen en  saneringen zijn opgenomen in de 
jaarlijkse Milieuhandhavingsrapporten van MI.  

Milieuhandhavingsrapporten zijn digitaal 
raadpleegbaar op www.milieu-inspectie.be 

Website is ook een bron van andere informatie 
(milieu-inspectieplannen, handhavingsthema’s) 

 

http://www.milieu-inspectie.be/


Ruime omgeving Rieme 

Algist Bruggeman 

Arcelor 

Cargill 

Alco Bio-fuel 

Belasco 

CBR 



Meer in det ail – t en zuiden 

Belasco 

Trans-beton 

Mandelwerk 

Transferium 

landbouwbedrijf 

Dragracem 



Meer in det ail – t en noordoost en 

Total Belgium 

Mervielde 

Oleon 

Fuji Oil 

Terranova 

sanering 



Geluid 

Regelgevend kader 
Immissiewetgeving in Vlarem II 
Bestemmingstype: Ligging Rieme  
 

 



Geluid 
  
 



Geluid 

Aangepast e richt waarde naargelang aard geluid: 
 
 
 
 
 
 
 
Onderscheid nieuwe/ best aande inst allat ie of inricht ing 

Nieuw: richtwaarde – 5 dB(a) 



Geluid 

Aanpak milieu-inspect ie: 
Hinder gebaseerd 
Geluidsmeting 

afhankelijkheid van meteocondities 
Bedrijfsgeluid vs residueel geluid 

Toepassen handhavingsinstrumenten 
Beoordeling geluidstudies 

 



Bedankt  
voor uw 
aandacht  

Cont act : 
  
DEPARTEMENT OMGEVING 
Afdeling Handhaving 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 71, 9000 Gent  
 
T 09/ 276.22.00     
milieu-inspect ie.ovl@lne.vlaanderen.be 
gret a.demaesschalck@vlaanderen.be 
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