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Advies
Met een ontwerp van kaderdecreet voor de handhaving van Vlaamse regelgeving (KVH) beslist de
Vlaamse Regering om het onder de vorige legislatuur aangenomen kaderdecreet Bestuurlijke
Handhaving volledig te vervangen. Het nieuwe kaderdecreet is een aangepaste en vereenvoudigde tekst, bedoeld voor een betere stroomlijning van de Vlaamse handhavingsregels.
Over dit ontwerp van decreet ontving de Vlaamse Raad WVG op 18 juli 2022 een adviesvraag van
de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Zuhal Demir.
De adviesvraag is binnen de raad behandeld door de Intersectorale kamer, die het advies in consensus goedkeurde op 7 september 2022.
Net zoals zijn voorganger, is het KVH een kaderregeling waarin Vlaamse regelgeving kán instappen (opt-in). Deze instap vereist een decretale implementatie waarin bepaald wordt of het KVH
geheel of slechts gedeeltelijk van toepassing wordt en hieraan zo nodig voorwaarden worden gesteld (art. 3 KVH). De overgrote meerderheid van het KVH is dus maar van toepassing op Vlaamse
regelgeving van zodra en in de mate waarin dit door de beleidsdomeinen via zogenaamde implementatiedecreten expliciet wordt bepaald.
De Vlaamse Raad WVG ontvangt vandaag geen signalen dat het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin deze piste zal volgen en zich zal inschrijven in het KVH. Het handhavingsbeleid
en de -procedures blijven aldus geregeld bij decreet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid. De raad is van mening dat een
eigen handhavingsbeleid een goede zaak is, omdat zo maximaal rekening kan worden gehouden
met de bijzonderheden van het beleidsdomein WVG. De raad wenst dat men binnen WVG ook in
de toekomst eigen handhavingsregels en -procedures blijft volgen, via een eigen decreet dat
maatwerk toelaat.
Aangezien het KVH momenteel geen rechtstreekse uitwerking heeft op het beleidsdomein WVG
(op drie specifieke artikels na1), geeft de raad hierover op dit moment geen inhoudelijk advies.
Indien toch besloten wordt om het kaderdecreet voor de handhaving van Vlaamse regelgeving
geheel of gedeeltelijk toe te passen binnen WVG, dan vraagt de raad uitdrukkelijk om mee te kunnen nadenken over de implementatie binnen de verschillende sectoren. Bij wijzigingen van het
handhavingsbeleid binnen WVG, wenst de raad als partner in het beleidsproces te worden ge
hoord

1

Het aanleggen van een arrestendatabank (art. 84 KVH) en het verschaffen van een decretale grondslag voor het verlenen van bijstand aan OLAF door Vlaamse inspectiediensten (art. 25 en 26 KVH).
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