
SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1028
van CHRIS STEENWEGEN
datum: 25 mei 2021

aan ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Inbreuken op het Natuurdecreet in landbouwgebied  -  Handhavingsbeleid

Inbreuken op het Natuurdecreet (o.a. het beschermen van bermen en kleine 
landschapselementen) en de Europese randvoorwaarden van het GLB (gemeenschappelijk 
landbouwbeleid) zouden moeten leiden tot sancties in het kader van dat GLB. Het is aan 
het Departement Landbouw en Visserij om toe te zien op de naleving van de Europese 
randvoorwaarden en daarvoor de gepaste sancties te nemen. De natuurinspectie staat in 
voor de naleving van het Natuurdecreet en kan vaststellingen doen die ze dan dient over 
te maken aan het Departement Landbouw en Visserij wanneer inbreuken plaatsvinden in 
landbouwgebied. 

1. Kan de minister aangeven hoeveel inbreuken er jaarlijks (2016-2020) worden 
vastgesteld in landbouwgebied door de natuurinspectie ?

2. a) Hoeveel van deze vastgestelde inbreuken werden door de natuurinspectie 
doorgegeven aan het Departement Landbouw en Visserij (per jaar 2016-2020, 
absoluut en relatief)? 

b) Volgens welk protocol komt de informatie van de natuurinspectie bij het 
departement terecht en volgens welk protocol informeert het departement 
vervolgens de controlediensten van de natuurinspectie over het gevolg dat door 
het departement werd gegeven aan de door de natuurinspectie gemelde 
overtredingen?

3. Wat waren de vastgestelde overtredingen in de dossiers in deelvraag 1 per categorie, 
het absolute aantal en het percentage van het geheel (2016-2020) (focus op 
beschermen van bermen tegen bespuiten en/of omploegen en andere kleine 
landschapselementen)?

Vragen over hetzelfde onderwerp werden gesteld aan de ministers Hilde Crevits (783) en 
Zuhal Demir (1028)



ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

ANTWOORD 
op vraag nr. 1028 van 25 mei 2021
van CHRIS STEENWEGEN

1. Eerst en vooral wil ik meegeven dat het verzamelen van indicatoren voor specifieke 
bestemmingen op ruimtelijke uitvoeringsplannen en gewestplannen, geen onderdeel is 
van de data die systematisch door natuurinspectie wordt bijgehouden. De gevraagde 
opdeling in gewestplanbestemmingen kan dus niet evident uit de databank worden 
gehaald. 

Jaarlijks werden over de periode 2016-2020 gemiddeld 362 inbreuken vastgesteld in 
het landbouwgebied, waarvan 266 aanmaningen en 133 processen verbaal.  

Gemiddeld 170 inbreuken daarvan zijn inbreuken op het natuurdecreet (ongeveer 
gemiddeld 105 aanmaningen en gemiddeld 66 processen verbaal).  

Voor een overzicht van de cijfers per jaar verwijzen we naar de tabel in bijlage. 

2. a) Aanmaningen worden niet doorgegeven aan het Departement Landbouw en Visserij.  
Processen verbaal lastens landbouwers worden systematisch en consequent 
doorgegeven. Dit is immers verplicht krachtens het milieuhandhavingsbesluit.  

Van 2016 tem 2020 werden respectievelijk 54, 35, 70, 72 en 70 processen verbaal 
lastens landbouwers overgemaakt aan het Departement Landbouw en Visserij.  De 
cijfers betreffen alle pv’s opgemaakt lastens landbouwers.  

Wij konden geen onderscheid maken tussen PV’s opgesteld in de brede reeks van 
bestemmingen agrarisch gebied en de andere gewestplanbestemmingen.  

De cijfers van de verslagen van vaststelling werden niet meegenomen in het 
antwoord, gezien deze vaak over inbreuken op toegankelijkheid of visserij gaan en 
dus minder tot niet relevant zijn voor de vraag van de waarde collega.

b) Er werd een protocol afgesloten voor gegevensuitwisseling tussen ANB en DLV 
(Protocol LV/ANB/DEF/2019/01 zie: 
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/protocol_lv_anb_def_201
9_01.pdf) 

Het ANB kan de gevolgen voor de landbouwer dus perfect inschatten.

Tot 2016 had het ANB rechtstreeks toegang tot de applicatie van DLV en voerde het 
ANB dus zelf haar vaststellingen in.  
Vanaf 2017 heef het ANB geen toegang meer tot de nieuwe applicatie ‘SPIN’ en 
vindt de uitwisseling van informatie plaats via mail rechtstreeks aan de betrokken 
collega van DLV, die op zijn/haar beurt de informatie over eventuele sancties aan 
ons overmaakte.  
Vanaf 2021 worden de gegevens via een beveiligd office 365 platform uitgewisseld. 

3. Het is niet mogelijk om hierover cijfers te geven zonder alle aparte handhavingsstukken 
volledig door te nemen. In de jaarlijkse handhavingsrapporten van de natuurinspectie 
die beschikbaar zijn op de website van Natuur en Bos zijn onder meer wel cijfers terug 

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/protocol_lv_anb_def_2019_01.pdf
https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/protocol_lv_anb_def_2019_01.pdf


te vinden over de indicator vernietigde natuur.   

Omdat de databank natuurhandhaving niet toelaat om de gevraagde cijfers te geven 
moeten we ons beperken tot cijfers over inbreuken op het artikel 7 en 8 van het 
natuurbesluit. 

Het artikel 7 behelst alle verboden te wijzigen vegetaties, waaronder holle wegen, 
eutrofe plassen, historisch permanente graslanden,…. .  

Artikel 8 behelst alle vergunningplichtige handelingen op vegetaties (bv. historisch 
permanente graslanden), alle vegetaties horend bij de kleine landschapselementen 
(zoals bermen bij waterlopen, wegbermen en perceelsranden) en de kleine 
landschapselementen (zoals bomenrijen, houtkanten, hagen en heggen, poelen,…. ).

Gemiddeld werden in de periode 2016-2020 jaarlijks 9 aanmaningen en 11 pv’s 
opgemaakt voor schending van het artikel 7 in het landbouwgebied.  

Gemiddeld werden in de periode 2016-2020 jaarlijks 65 aanmaningen en 43 pv’s 
opgemaakt voor schending van het artikel 8 in het landbouwgebied.

Gemiddeld werden in de periode 2016-2020 jaarlijks 13,5% van alle inbreuken op het 
natuurdecreet in het landbouwgebied gepleegd door schending van het artikel 7 

Gemiddeld werden in de periode 2016-2020 jaarlijks 62,6 % van alle inbreuken op het 
natuurdecreet in het landbouwgebied gepleegd door schending van het artikel 8. 

Voor een overzicht van de cijfers per jaar verwijzen we naar de tabel hieronder:

TABEL SCHENDINGEN IN AGRARISCH GEBIED

Aantal vaststellingen in 
agrarisch gebied

2016 2017 2018 2019 2020 Afgeronde 
gemiddelde
n

Totaal aantal aanmaningen 
(alle wetgeving)

186 184 208 210 357 266

Totaal aantal pv (alle 
wetgeving)

140 92 121 117 194 133

Totaal aantal inbreuken alle 
wetgeving

326 276 329 327 551 362

Totaal aantal aanmaningen 
natuurdecreet

103 80 91 92 158 105

Totaal aantal PV 
natuurdecreet

69 51 56 58 94 66

Totaal aantal inbreuken 
natuurdecreet (pv en 
aanmaningen)

172 131 147 150 252 170

Totaal aantal PV 
natuurdecreet in alle 
gewestplanbestemminge
n

167 172 185 232 281 207

Totaal aantal aanmaningen 
art. 7 vegetatiebesluit 
(verboden te wijzigen 
vegetaties, zoals hpg, holle 
wegen,…)

15 3 6 7 12 9

Totaal aantal aanmaningen 
art. 8 vegetatiebesluit 

61 44 60 55 107 65



(vergunningplichtige 
wijzigingen van vegetatie 
zoals HPG, maar vooral KLE)
Totaal aantal pv artikel 7 
vegetatiebesluit (verboden 
te wijzigen vegetaties, zoals 
hpg, holle wegen,…)

7 4 13 15 16 11

Totaal aantal pv artikel 8 
vegetatiebesluit  
(vergunningplichtige 
wijzigingen van vegetatie 
zoals HPG, maar vooral KLE)

43 37 32 33 69 43

Aantal aanmaningen 
overgemaakt aan DLV

0 0 0 0 0 0

Aantal pv overgemaakt aan 
DLV

54 35 70 72 70 60

Percentage pv’s 
overgemaakt aan DLV tov 
totaal aantal opgemaakte 
PV’s natuurdecreet (in alle 
gewestplanbestemminge
n)

32.3
%

20.3
%

37.8
%

31% 24.9
%

29.3%

Percentage inbreuken op 
artikel 7 tov totaal aantal 
inbreuken op natuurdecreet

12,5
%

3.1% 25,9
%

14.7
%

11.1
%

13.5%

Percentage inbreuken op 
artikel 8 tov totaal aantal 
inbreuken op natuurdecreet

60.4
%

61.8
%

62.5
%

58.6
%

69,8
%

62.6%


