DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft :
Verlenging looptijd N-project Coördinatie Vlaams
Handhavingsbeleid
1. BELEIDSMATIGE SITUERING
Op 19 juni 2015 (VR 2015 1906 DOC.0602) besliste de Vlaamse regering tot goedkeuring van het
N-project Vlaams Inspectie- en handhavingsbeleid en vervolgingsbeleid, nadien bekend onder
de benaming project Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid (CVH), onder leiding van een
projectleider op N-niveau behorende tot de functieklasse A. Het project had een looptijd van 1
januari 2016 tot 31 december 2019.
Op 5 februari 2016 (VR 2016 0502 DOC.0088) keurde de Vlaamse regering het uitgewerkte
projectplan voor dit project goed. Het project had als opdracht a) de handhavingsprocedures
te stroomlijnen, b) gestalte te geven aan het strafrechtelijk beleid zoals dat sinds de zesde
staatshervorming aan de deelstaten werd toegekend en c) de samenwerking tussen
inspectiediensten te bevorderen.

2. REALISATIES VAN HET CVH-PROJECT
Het CVH-project heeft tot op heden de volgende resultaten opgeleverd:
- Gecoördineerde bijdrage aan de opmaak van Kadernota Integrale Veiligheid en het
Nationaal Veiligheidsplan, de opvolging en de jaarlijkse evaluaties van deze plannen;
- Vaststelling van de prioriteiten van het (strafrechtelijk) vervolgingsbeleid op Vlaams
niveau, zoals neergelegd in de beslissing van de Vlaamse regering van 30 juni 2017.
Deze prioriteiten zijn momenteel het voorwerp van advisering door het College van
Procureurs-generaal met het oog op de omvorming ervan tot een bindende richtlijn
voor de parketten;
- Aanstellen van vaste vertegenwoordigers in de expertisenetwerken en opvolging
van de werkzaamheden van deze expertisenetwerken;
- Uitgewerkt kader voor het instellen van het injunctierecht, zoals neergelegd in de
beslissing van de Vlaamse regering van 13 januari 2017;
- Beheer en uitbreiding van de arrestendatabank via ontsluiting van geanonimiseerde
rechtspraak m.b.t. handhaving van Vlaamse regelgeving;
- Informatie-uitwisseling omtrent integriteitsmisdrijven in al zijn aspecten (nota VR
van 28 september 2018);
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Ontwikkelen contacten met parketten, parketten-generaal, college van procureursgeneraal en steundienst CPG;
Bijstandsverlening OLAF in functie van verordening 883/2013 (geïntegreerd in
ontwerp kaderdecreet betreffende de bestuurlijke handhaving – zie lager);
Ontwerp van samenwerkingsakkoord m.b.t. de organisatie van een AFCOS in functie
van administratieve fraude onderzoeken door OLAF op basis van verordening
883/2013 – bijwonen ICCF-vergaderingen m.b.t. fraudebestrijding;
Verwerking en interne bijstand m.b.t. GDPR-verordening en richtlijn 2016/680;
Omzetting van de Europese PIF-richtlijn (fraudebestrijding);
Ontwerp van kaderdecreet betreffende de bestuurlijke handhaving, met tweede
principiële goedkeuring door de Vlaamse regering op 19 oktober 2018 en definitief
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 25 januari 2019. Het ontwerp bevat de
eerste tranche: toezicht, opsporing, vervolging en beboeting. De tweede tranche,
met name analyse, studie, voorbereiding van de regels m.b.t. bestuurlijke
maatregelen is in voorbereiding.
Beantwoording van parlementaire vragen m.b.t. het algemeen handhavingsbeleid ;
Deelname (als expert) aan VHRM;
Organisatie van een studiedag m.b.t. Salduz-rechten;
Organisatie en deelname aan uitwisselingsprogramma Vlaams/Nederlandse
inspectiediensten;
Ad hoc opdrachten.

3. VOORTZETTING EN NIEUWE PLANNING
Het oorspronkelijke projectplan omvatte de stroomlijning van de procedures op het vlak van
het bestuurlijk toezicht, de bestuurlijke opsporing, de bestuurlijke vervolging, de bestuurlijke
beboeting, maar ook de bestuurlijke maatregelen. Vrij snel was duidelijk dat dit een te
omvangrijke opdracht was en werd in overleg met de minister-president besloten om de
bestuurlijke maatregelen niet te behandelen in de eerste tranche van het project.
Het door de Vlaamse regering op 25 januari 2019 goedgekeurde ontwerp van Kaderdecreet
bestuurlijke handhaving bevat dan ook enkel de eerste, maar weliswaar belangrijke tranche
van de kaderregeling, met name een regeling voor het toezicht, de opsporing, de vervolging en
beboeting van misdrijven en inbreuken.
Deze eerste tranche moet nu worden geïmplementeerd en tegelijkertijd moet de tweede
tranche, met name een regeling voor het nemen van bestuurlijke handhavingsmaatregelen,
worden uitgewerkt om te komen tot een volledige regeling van de handhavingsinstrumenten.
Ook in het buitenland kwam de handhavingsregeling in verschillende tranches tot stand, zie
o.m. de Nederlandse Algemene Wet Bestuursrecht.
Het bestaande projectteam heeft een omvangrijke kennis en know-how opgebouwd die niet
enkel cruciaal is voor de uitwerking van de tweede tranche (bestuurlijke maatregelen), maar
ook voor de uitvoering van de eerste tranche. Tijdens de besprekingen over de eerste tranche
werd het belang van een goede ondersteuning van het CVH-team bij de redactie van
implementatiedecreten onderstreept. Ook het advies van de Raad van State wijst op het belang
van deze implementatiedecreten en de daarvoor vereiste kennis om het kaderdecreet en de
inhoudelijke regeling op elkaar af te stemmen.
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Om de hierna vermelde opdrachten tot een goed einde te brengen is een goed uitgebouwd
netwerk onontbeerlijk. Het projectteam heeft een netwerk uitgebouwd met interne en externe
betrokkenen, zoals inspectiediensten, politie, parketten, het College van Procureurs -generaal en
de steundienst van het College van Procureurs-generaal. Dit geldt in het bijzonder voor de
uitwerking van protocolakkoorden en de redactie van een samenwerkingsakkoord, waarvoor
goede contacten met het parket onontbeerlijk zijn.
De Vlaamse regering die het eerste projectplan goedkeurde kan met kennis van zaken oordelen
wat in het vervolgtraject nodig is om op een correcte manier uitvoering te geven aan de reeds
genomen beslissingen. Een toekomstige Vlaamse regering heeft uiteraard de bevoegdheid om
het projectplan bij te sturen wanneer dat nodig mocht blijken.
A.

UITVOERING KADERDECREET BESTUURLIJKE HANDHAVING

1.

Implementatiedecreten - Het voorontwerp van kaderdecreet betreffende de
bestuurlijke handhaving, zoals dat op 19 oktober 2018 een tweede keer principieel
werd goedgekeurd (VR 2018 1910 DOC.1163/1bis) tekent een kader uit voor het
toezicht, de bestuurlijke opsporing, de bestuurlijke vervolging en de bestuurlijke
sanctionering. Dit kaderdecreet is facultatief, d.w.z. heeft maar uitwerking voor die
domeinen of handhavingsvelden waarop het kaderdecreet uitdrukkelijk van
toepassing wordt verklaard. Artikel 3 van het ontwerp KBH bepaalt: “ Dit decreet is

geheel of gedeeltelijk van toepassing op Vlaamse regelgeving, voor zover dit bij
decreet wordt bepaald en volgens de voorwaarden die naar aanleiding daarvan
worden gesteld.”
Het besluitvormingsproces omtrent het kaderdecreet zal spoedig en zeker voor het
einde van de regeerperiode worden afgerond. Vervolgens volgt de implementatie
van het decreet op de domeinen en handhavingsvelden die het van toepassing
verklaren. Wanneer voor de implementatie wordt gekozen, moet worden nagegaan
welke aanpassingen van de betrokken regelgeving nodig zijn om tot een juiste
afstemming te komen met het kaderdecreet, al dan niet met behoud of aanneming
van specifieke regels die het kaderdecreet verder aanvullen of voorzien in specifieke
afwijkingen.
In het advies van de Raad van State wordt gewezen op het belang van de
implementatiedecreten om zodoende de toepasselijke regelgeving zo eenduidig
mogelijk vast te stellen en om desgevallend op dat ogenblik te motiveren waarom
een beroep op de impliciete bevoegdheden moet worden gedaan om de
aangelegenheid op een behoorlijke wijze te kunnen regelen.
Bij het opstellen van de implementatiedecreten zal ook een concrete afweging
moeten gebeuren op basis waarvan de nodige uitzonderingsregels moeten worden
uitgewerkt om te voldoen aan de eisen die worden gesteld door de wetgeving inzake
de bescherming van de privacy, in het bijzonder de uitzonderingen op artikel 12 t/m
22 van de verordening 2016/679 (AVG).
Voor alle aspecten waarmee de implementatiedecreten rekening moeten houden
wordt de nodige bijstand door het CVH-project voorzien.
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2.

Samenwerkingsakkoord – In het kaderdecreet werd op suggestie van de Raad van
State ingeschreven dat het doorzenden van informatie over misdrijven vanuit het
parket naar de Vlaamse vervolgingsinstantie zal verlopen volgens een nog af te
sluiten samenwerkingsakkoord. Dit zal de nodige onderhandelingen vergen met de
federale en eventueel andere regionale overheden. Dit samenwerkingsakkoord is van
groot belang, want nu reeds bezorgt het parket op sommige beleidsdomeinen
informatie aan de entiteit die bevoegd is voor de administratieve beboeting.

3.

Protocollen met parket – Het kaderdecreet bestuurlijke handhaving bevat de
mogelijkheid om met het parket een protocolakkoord af te sluiten waarin wordt
overeengekomen om bepaalde misdrijven in beginsel altijd bestuurlijk te vervolgen.
Deze protocolakkoorden kunnen worden afgesloten per beleidsdomein, of –veld. Ze
moeten worden goedgekeurd door de Vlaamse regering.
CVH zal ondersteuning bieden bij het opmaken van deze protocolakkoorden.

4.

Bestuurlijk sanctieregister - Het kaderdecreet betreffende de bestuurlijke handhaving
bevat regels voor de oprichting en het beheer van een Vlaams sanctieregister. Artikel
74 e.v. van het ontwerp van KBH bepaalt: “De door de Vlaamse Regering aangewezen

entiteit houdt een register bij van de natuurlijke personen of rechtspersonen die
met toepassing van dit decreet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing
als vermeld in artikel 37, §2, eerste lid, 1° tot en met 3°, of een definitieve bestuurlijke
sanctie.

De entiteit, vermeld in het eerste lid, is verantwoordelijk voor de verwerking van de
gegevens van het register, dat wordt samengesteld door de samenvoeging van de
gegevens van de vervolgingsinstanties en de beboetingsinstanties, die eenvormig
aangeleverd worden op de wijze bepaald door de Vlaamse Regering. De verwerking
kan
pas
worden
aangevangen
na
het
uitvoeren
van
een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling, vermeld in artikel 35 van de verordening
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
Het register is bedoeld om het Openbaar Ministerie en de strafgerechten toe te laten
na te gaan of de vervolgingsinstantie heeft besloten tot een bestuurlijk
opsporingsonderzoek, een bestuurlijk sepot of een bestuurlijke vervolging, om de
uitvoering van de bestuurlijke sancties door de beboetingsinstanties te verzekeren,
en om de vervolgingsinstanties, de beboetingsinstanties, het openbaar ministerie,
de strafgerechten en de autoriteiten, bedoeld in artikel 38 in staat te stellen na te
gaan of er reeds eerder straffen of sancties voor dezelfde feiten dan wel voor andere
feiten, verbonden door eenheid van opzet met de te vervolgen of vervolgde feiten,
werden opgelegd, en de frequentie en de omstandigheden in te schatten waarmee
en waarin de te vervolgen of vervolgde feiten zijn gepleegd.
De informatie uit het register kan ook worden ingezet voor opdrachten van
bestuurlijke en gerechtelijke politie. Zij mag echter nooit gebruikt worden voor het
permanent monitoren of de digitale observatie van een specifiek persoon, noch voor
profilering, zoals vermeld in art. 4, 4) van de in het tweede lid vermelde verordening.
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CVH is verantwoordelijk voor de (opstart van de) operationalisering van dit
sanctieregister, te beginnen met het uitvoeren van een functionele analyse en het
voeren van besprekingen om te komen tot een definitieve inbedding ervan in de
bestaande organisatie van de Vlaamse overheid.
5.

Arrestendatabank – Artikel 77 van het ontwerp van Kaderdecreet Bestuurlijke
Handhaving vormt de wettelijke basis voor de uitbouw van de arrestendatabank tot
een databank waarin alle rechtspraak rond handhaving van Vlaamse wetgeving
wordt verzameld: “De door de Vlaamse Regering aangewezen entiteit neemt alle

rechtspraak over de handhaving van Vlaamse regelgeving, met inbegrip van de
beslissingen die met toepassing van artikel 39, aan de vervolgingsinstantie bezorgd
worden, geanonimiseerd op in een elektronische databank, die via het internet vrij
raadpleegbaar is.”
Het CVH-project nam de databank die was opgericht door het voormalige
agentschap Inspectie RWO, waarin de rechtspraak over de handhaving van de
beleidsdomeinen ruimtelijke ordening, onroerend erfgoed en wonen werd
verzameld, over en bouwde die verder uit, zodat ze de rechtspraak inzake
handhaving voor alle beleidsdomeinen kan opnemen en ontsluiten (zie hoger,
context en realisaties).
De rechtstreekse instroom van rechtspraak in de Arrestendatabank, d.i. de
verzameling van rechtspraak m.b.t. de handhaving van de Vlaamse regelgeving, zal,
ingevolge de inwerkingtreding van het kaderdecreet betreffende de bestuurlijke
handhaving, verbeteren doordat de griffies bij de strafrechtbanken worden verplicht
de uitspraken toe te zenden. Artikel 39 van het ontwerp KBH bepaalt daarover: “ De

griffies van de hoven en rechtbanken bezorgen alle eindbeslissingen op strafgebied
die gegrond zijn op strafbaarstellingen die worden ingesteld door Vlaamse
regelgeving aan de door de Vlaamse Regering aangewezen entiteit.”

CVH heeft al de eerste aanzet gegeven voor de invoer en ontsluiting van rechtspraak
van de oorspronkelijke en de nieuw toetredende beleidsdomeinen, maakte binnen
de schoot van de Vlaamse administratie al werkafspraken, o. m. met betrekking tot
de ondersteuning die geboden wordt vanuit het departement Kanselarij en Bestuur,
Team Ondersteuning Vlaamse regering en betekeningen, en nam al een aantal
concrete initiatieven voor de ontvangst en verspreiding van de toegezonden
rechtspraak.
CVH zal instaan voor de eerste verwerking van de uitspraken, d.w.z. het inbrengen
en anonimiseren, tot op het ogenblik dat de arrestendatabank een definitieve plaats
krijgt toegewezen binnen de Vlaamse overheid.
De uitbreiding van de Arrestendatabank noopt tot een aanpassing van de huidige
boomstructuren, die moeten worden hervormd tot één basisboomstructuur. Die
moet vervolgens verder worden aangevuld door de inhoudelijk bevoegde
beleidsdomeinen.
B.

TWEEDE TRANCHE KADERDECREET – MAATREGELEN
6.

Tweede tranche kaderdecreet - Het kaderdecreet bevat enkel de eerste tranche van
de handhavingsbepalingen, met name die welke betrekking hebben op het toezicht,
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de bestuurlijke opsporing, de bestuurlijke vervolging en de bestuurlijke beboeting.
De bestuurlijke handhaving is echter breder dan de loutere beboeting en omvat ook
de bestuurlijke maatregelen die kunnen worden genomen om de maatschappelijke
orde te herstellen (herstelmaatregelen) of de verstoring ervan te voorkomen of zo
klein mogelijk te houden (veiligheidsmaatregelen, maatregelen ten behoeve van de
volksgezondheid enz..). Naar het voorbeeld van buitenlandse codificaties van het
bestuurlijke handhavingsrecht zal het kaderdecreet worden aangevuld met een
tweede tranche m.b.t. deze maatregelen. Daarbij wordt dezelfde methodiek gevolgd
als voor de eerste tranche, d.w.z. dat de regeling slechts van toepassing wordt voor
zover een implementatiedecreet ze van toepassing verklaart en dit binnen de
grenzen die het implementatiedecreet bepaalt.
C.

ANDERE OPDRACHTEN
7.

Strafrechtelijke prioriteiten - De Vlaamse regering stelde op 30 juni 2017 de
prioriteiten inzake strafrechtelijke vervolging op. De minister-president verzocht de
federale minister van justitie om deze prioriteiten te verwerken tot een algemeen
bindende richtlijn voor de parketten. Het College van Procureurs-generaal vroeg de
verschillende expertisenetwerken advies uit te brengen over de door de Vlaamse
regering vastgestelde prioriteiten. De onderhandelingen over de omzetting tot een
richtlijn zijn nog steeds lopende. Dit traject behoeft verdere opvolging vanuit de
Vlaamse overheid. Nadien wordt gemonitord of de prioriteiten worden gevolgd. Dit
zal gebeuren via het CVH-project.
De prioriteiten werden op Vlaams niveau vastgesteld op 30 juni 2017. Politieke en
maatschappelijke evoluties kunnen de vastgestelde prioriteiten beïnvloeden. Ze
moeten op geregelde tijdstippen worden geactualiseerd. Het CVH-project staat in
voor de actualisatie.
Bij het aantreden van een nieuwe federale regering worden er ook nieuwe
ontwerpen opgesteld voor de Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal
Veiligheidsplan. De Vlaamse overheid wordt betrokken bij het opmaken van deze
documenten. Er moet over worden gewaakt dat de door de Vlaamse regering
vastgelegde prioriteiten voor de strafrechtelijke handhaving hun weerslag krijgen in
deze documenten. CVH zal hiervoor de coördinatie verzorgen. Deze opdracht is een
topprioriteit op het ogenblik van het opstellen van de nieuwe kadernota integrale
veiligheid en het nationaal veiligheidsplan.

8.

Depenalisering – De Vlaamse regelgeving maakte veelvuldig gebruik van de
mogelijkheid die sinds 30 juli 1993 geboden werd door artikel 11 van de bijzondere
wet tot hervorming der instellingen om de niet-naleving van decretale bepalingen
strafbaar te stellen en de straffen wegens de niet-naleving te bepalen. CVH
inventariseerde meer dan 130 decreten, vaak met een veelvoud van bepalingen,
waarin straffen werden vastgesteld. Er rijzen vragen bij de (strafrechtelijke)
handhaafbaarheid van deze bepalingen, o.a. ook omdat zowel op Vlaams (zie punt
5) als op parketniveau prioriteiten qua strafrechtelijke handhaving worden gesteld.
Stilaan is het inzicht gegroeid dat dient te worden onderzocht of bepaalde
gedragingen wel strafrechtelijke vervolging behoeven, of het niet aangewezen is om
op basis van een aantal relevante criteria een afgewogen keuze te maken tussen
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strafrechtelijke dan wel bestuurlijke handhaving. Op basis van statistische gegevens,
die worden bekomen bij het parket of de steundienst van het CPG enerzijds en de
gegevens die worden verzameld op basis van de algemene alternatieve bestuurlijke
handhaving die door het kaderdecreet wordt geïntroduceerd anderzijds zal elk
beleidsdomein aan de hand van een set van criteria over strafwaardigheid, die door
het CVH-team zal worden aangereikt, nagaan of de strafrechtelijke en alternatieve
bestuurlijke handhaving niet kan worden vervangen door een exclusieve
bestuurlijke handhaving. Indien wordt gekozen voor depenalisering, vergt dit een
aanpassing van de inhoudelijke decreten. CVH zal de inhoudelijk bevoegde
beleidsdomeinen ondersteunen in het maken van de afweging of depenalisering tot
de mogelijkheden behoort. Dit traject zal extern worden begeleid wat betreft de
ontwikkeling van het afwegingskader.
9.

Samenwerking tussen inspectiediensten – Bij de opstart van het CVH-project was het
één van zijn opdrachten om bij te dragen tot het bevorderen van de concrete
samenwerking van handhavende entiteiten op Vlaams niveau, met andere
bestuursniveaus en handhavingspartners ter uitvoering van de nota 'Vlaams beleid
en voorstellen tot samenwerking m.b.t toezicht en handhaving', zoals goedgekeurd
door het voorzitterscollege op 20 november 2014. Dit blijft een permanente
bekommernis en dus ook opdracht voor CVH.
Daarbij dient aandacht te gaan naar handhavingsaspecten die de beleidsdomeinen
overschrijden. Dit kan gaan over Europese regelgeving, zoals de bijstandsverlening
aan OLAF, de oprichting van een AFCOS, initiatieven rond de PIF-richtlijn, AVG enz..,
maar ook over de impact van federale regelgeving op de Vlaamse
handhavingsdiensten, zoals de (aangekondigde) aanpassingen van het strafwetboek
en het wetboek van strafvordering. Daarnaast draagt het project er zorg voor dat
instrumenten ter beschikking komen van de relevante diensten, bv. deelname aan
het Informatiesysteem Interne Markt (IMI) dat de handhaving over de landsgrenzen
heen kan bevorderen. Het project staat ook in voor het stimuleren van het
samenwerken van inspectiediensten, het samenbrengen van inspectiediensten om
te reflecteren over thema’s die de gehele of een belangrijk deel van de Vlaamse
overheid aanbelangen (bv. aanpak integriteitsmisdrijven, de reeds genoemde
wijzigingen Strafwetboek, wetboek van Strafvordering…), met inbegrip van het
organiseren van gratis studiedagen of informatiemomenten over deze thema’s.

4. PROJECTSTRUCTUUR – RAPPORTERING – PROJECTTEAM - TIMING
Het project wordt voortgezet met dezelfde projectstructuur.
Het projectteam werkt in overleg met alle betrokken diensten. Dat overleg verloopt via
meerdere sporen. Er worden bilaterale gesprekken opgezet met elk beleidsdomein, geïnitieerd
via de ambtelijke vertegenwoordiger van elk beleidsdomein in de politiek-ambtelijke werkgroep
handhavingsbeleid. De bestaande overlegorganen worden betrokken in het overleg. Ook zal
overleg met verschillende klankbordgroepen (steden en gemeenten, politie, parketten,…) worden
ondernomen. Beleidsdomeinen die niet vertegenwoordigd zijn zullen worden aangesproken via
de leidend ambtenaar. Op regelmatige tijdstippen zullen de ambtelijke vertegenwoordigers
worden samengeroepen voor een gezamenlijk overleg om de gezamenlijke krijtlijnen uit te
zetten en te verfijnen. Tenslotte zal er, afhankelijk van de vorderingen maar in principe
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trimestrieel, gerapporteerd worden over de stand van zaken via de politiek-ambtelijke
werkgroep.
Er vindt een regelmatige politieke aftoetsing plaats. Het projectteam rapporteert aan de
minister-president, die op regelmatige tijdstippen en minstens op de cruciale momenten van
het project (zie tijdsschema, gevoegd als bijlage 1) de leden van de kabinetten van de politiekambtelijke werkgroep bijeen zal roepen om over de voortgang van het project te rapporteren.
De politieke vertegenwoordigers kunnen de minister-president verzoeken om de politiekambtelijke werkgroep samen te roepen om terugkoppeling te bekomen over de voortgang van
het project.
De samenstelling van het projectteam blijft ongewijzigd. Momenteel bestaat het team uit 1
ambtenaar van N-niveau, 1 ambtenaar van het niveau senior adviseur, 1 ambtenaar van het
niveau directeur en 1 van administratief medewerker. Het project kreeg ondersteuning vanuit
het departement Kanselarij en Bestuur en zal die ook in de toekomst blijven genieten.
In het vervolg van het project dienen er zich enkele items aan die een verhoogde ICT-kennis
vereisen. In plaats van het projectteam uit te breiden met een personeelslid met een ICT-profiel,
zal eerst een beroep worden gedaan op interne ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid en
in tweede instantie op externe ondersteuning, te bekostigen binnen het bestaande
projectbudget.
De timing, die loopt tot 31 december 2024, is opgenomen in de bijlage, gevoegd bij deze nota.

5. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
5.1. Weerslag
De loon- en werkingskosten blijven ongewijzigd. Er was bij de opstart van het project geen
bijkomende weerslag op de begroting en dit blijft zo.
Wat de personeelskost betreft worden de kosten van de projectleider vanaf het begin van het
project gedragen door het departement Kanselarij en Bestuur dat daarvoor vanaf de BO2016
145 keuro ter beschikking kreeg op artikel PA0-1PAX2ZZ-LO, bedrag dat volledig werd
gecompenseerd op artikel NG0-1NAX2ZZ-LO en NGZ-3NAX2ZZ-LO, dat werd verdeeld naar
aanleiding van de toenmalige opheffing van het agentschap Inspectie RWO.
Op het ogenblik dat de projectleider met een leidend ambtenaar besprekingen voerde over het
aantrekken van een teamlid op basis van artikel X. 43bis e.v. VPS maakten zij ook onderlinge
afspraken rond de verloning. De betrokken beleidsdomeinen ontvingen de nodige personeels en werkingskredieten die voortkwamen uit de ontbinding van het agentschap Inspectie RWO.
De samenstelling van het team gebeurde volledig budgetneutraal. Ook deze regeling blijft
ongewijzigd.
De werkingskosten en kosten voor onderzoek e.a.,, begroot op 177 Keuro/jaar, werden en
worden in de toekomst recurrent gedragen door het departement Kanselarij en Bestuur via
artikel PA0-1PAX2ZZ-WT.
5.2. Advies IF – begrotingsakkoord
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De Inspectie van Financiën verleende advies op 5 februari 2019.
Het begrotingsakkoord werd aangevraagd op 6 februari 2019.

6. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Er is geen weerslag op de lokale besturen.

7. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het voorliggende voorstel heeft
personeelsbudgetten.

geen weerslag op het personeelsbestand en de

8. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Er is geen reguleringsimpactanalyse, noch wetgevingstechnisch en taalkundig advies vereist.

9. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan de verlenging van het project
Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid overeenkomstig het ontwerp van projectplan, de
projecttiming en financiering en met het bestaande projectteam, vermeld in punt 2 tot en met
4 van deze nota en bijlage 1 bij deze nota.
De Minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
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