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Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het 
Milieuhandhavingsprogramma 2015-2019 van de Vlaamse Hoge 

Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld in artikel 16.2.4 van het 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

 
 

DE VLAAMSE REGERING, 
 

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid, titel XVI "Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen", artikel 16.2.4; 
 
Gelet op 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, artikel 5; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014 betreffende de 
aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu; 
 
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw; 
 
Na beraadslaging, 
 

BESLUIT: 
 

Artikel 1. Het Milieuhandhavingsprogramma 2015-2019 van de Vlaamse Hoge 
Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, definitief goedgekeurd door de aanwezige leden, 
vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor 
Ruimte en Milieu op 3 juli 2015, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt 
goedgekeurd.  
 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking van het besluit.  
 
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast 
met de uitvoering van dit besluit.  

 
Brussel,  
 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 
 
 
 

Geert BOURGEOIS 
 

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, 
 
 
 

Joke SCHAUVLIEGE 
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