Ondersteuning MILIEU/RUIMTELIJKE ORDENING voor POLITIEZONES
-

Waarvoor kunt u bij Haviland terecht?

CONTACT
► Milieu
0492/27.89.00
POLITIEZONES
In Vlaanderen zijn, naast de politie, diverse entiteiten belast met het vaststellen van
misdrijven en overtredingen inzake de wetgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu. De
vaststellingen worden net zoals inbreuken op het straf- of bestuurlijk recht vastgelegd in
Proces-Verbalen die worden overgemaakt aan de Procureur des Konings. Wanneer de
Procureur des Konings bijkomende informatie wenst, vordert ze bij de lokale
politiediensten bijkomende vaststellingsopdrachten en/of verhoren.
Haviland beoogt met deze dienstverlening de lokale politiediensten bij te staan in deze
opdrachten.

milieuhandhaving@haviland.be
► Ruimtelijke Ordening
0491/35.31.79
ruimtelijkeordening@haviland.be

Kader
Het is onrealistisch om te verwachten dat bij elke lokale politiezone een
expertise inzake bijzondere wetgeving aanwezig is, zoals deze van Milieu
en Ruimtelijke Ordening. De exhaustieve regelgeving hierover is
daarbovenop evolutief en versnipperd terug te vinden in federale
wetgeving en Vlaamse decreten. Desalniettemin kan de Procureur des
Konings inzake inbreuken op deze regelgeving bijkomende
onderzoekshandelingen of verhoren vorderen van de lokale politie. Deze
vragen weliswaar vaak een genuanceerde aanpak met een gedegen kennis
van de wetgeving.

De ondersteuning kan diverse vormen aannemen binnen de
mogelijkheden van de huidige regelgeving en dit steeds in
overleg met de politiezone. Onderstaande lijst is niet limitatief.
•

Administratieve voorbereiding en adviesverlening voor
bijkomende onderzoekshandelingen en verhoren.

•

Fysieke ondersteuning bij het uitvoeren van een plaatsbezoek in kader van een bijkomende onderzoekshandeling

•

Fysieke ondersteuning en technisch advies tijdens verhoren

•

…

Met toevoeging van de inzichten en kennis van de experten Ruimtelijke
Ordening en Milieu van Haviland wordt de reeds aanwezige expertise
binnen de lokale politiezone vervolledigd, met het oog op de opmaak van
een kwaliteitsvoller dossier en dus een daadkrachtiger vervolgingsbeleid.
Kostprijs
Dienstverlening
Haviland kan de volgende vorm van ondersteuning aanbieden:

De door Haviland gepresteerde uren worden aangerekend op basis van een
open boekhouding, waarbij de opdrachtgever een stand van zaken kan
opvragen.
Volgende uurlonen worden gehanteerd:

1. ONDERSTEUNING VAN DE POLITIEZONE

De ondersteuning beoogt een kwaliteitsinjectie in de verhoren en
bijkomende onderzoekshandelingen die worden gevorderd door
het Parket opdat deze aan kracht winnen bij verdere vervolging of
beboeting.

•

Projectleider:

€ 91,00

Voor prestaties welke uitgevoerd worden op een locatie buiten de kantoren
van HAVILAND wordt een forfaitaire verplaatsingskost van 10,00 euro per
aaneensluitende prestatie aangerekend.
Bovenstaande tarieven zijn van toepassing tijdens de kantooruren van 7u30
tot 18u. Voor de prestaties die moeten worden geleverd buiten de
kantooruren tijdens de normale werkdagen en op zaterdag, zondag en
feestdagen, wordt dit tarief met 50% verhoogd.

