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Situering 
 
Op 1 mei 2009 werd het ‘milieuhandhavingsdecreet’ van toepassing. Milieuhandhaving 
gebeurt sindsdien eenvormig voor alle milieuwetgeving door zogenaamde toezichthouders. 
Het uitvoeringsbesluit verplicht lokale besturen een aantal toezichthouders aan te duiden. 
Deze lokale toezichthouders moeten beschikken over een  bekwaamheidsbewijs. Hiertoe 
moeten zij een erkende opleiding volgen, slagen voor de examens én aangesteld worden 
door het bestuur. 
Aan de basis van de opleiding ligt een leerplan dat uitgewerkt werd in een 
samenwerkingsverband tussen de vijf provinciale bestuursscholen: INOVANT/PIH, PAULO, 
PIVO, PLOT en VONK!. Het leerplan vertrekt van de leerdoelen zoals deze door de Vlaamse 
Regering principieel zijn goedgekeurd op 8 mei 2015 in het wijzigingsbesluit van het 
milieuhandhavingsbesluit. De klemtoon ligt op handhaving, met ruime aandacht voor de 
praktijk, o.a. via de observatiestage. 
 
In 2023-2024 organiseren het Provinciaal Instituut voor Hygiëne en AP Hogeschool-Inovant 
samen de opleiding voor lokale toezichthouders met het oog op het bekomen van het 
bekwaamheidsbewijs “toezichthouder milieuhandhaving”. 
 

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden  
Deze opleiding is bestemd voor toekomstige lokale milieutoezichthouders: medewerkers van 
gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones. Een basiskennis van 
scheikunde, wiskunde en fysica is nodig om de wetenschappelijke modules te kunnen 
volgen.  
 

Finaliteit  
Getuigschrift lokaal toezichthouder milieuhandhaving (opleidingspakket van 132 lesuren) of 
Getuigschrift lokaal toezichthouder geluid (opleidingspakket van 64 lesuren).  
Wie de volledige opleiding volgt en slaagt voor de bekwaamheidsproeven, ontvangt de 4 
certificaten. Op basis hiervan en op voorstel van de betrokken gemeenteraad/politieraad 
levert het erkenningenloket van het Departement Omgeving Vlaanderen, een 
bekwaamheidsbewijs en een legitimatiekaart af. Aan dit bekwaamheidsbewijs is een 
politionele bevoegdheid verbonden. De bevoegdheden zijn opgesomd in het vermelde 
Besluit van de Vlaamse regering. 

Structuur van de opleiding 
Lokaal toezichthouder milieuhandhaving 

Het volledige opleidingspakket omvat 132 lesuren en bestaat uit 4 certificaten, onderverdeeld 
in modules: 
• Certificaat 1 – Algemene beginselen milieuregelgeving (18u) 
• Certificaat 2 – Theorie en praktijk milieuhandhaving (90u): module 

milieuhandhavingsdecreet en milieuhandhavingsbesluit, module Geluid, module Bodem, 
module Mest, module Pesticiden, module Lucht, module Water, module Afval- en 
materialendecreet 

• Certificaat 3 – Communicatievaardigheden en conflictbeheersing en  geïntegreerde 
cases (12u) 
Toezichthouders van de politiezones zijn hiervoor vrijgesteld op basis van art. 13 § 2. 

• Certificaat 4 – Kijkstage (12u) 
 



 

Lokaal toezichthouder geluid 

Het opleidingspakket omvat 64 lesuren en bestaat eveneens uit 4 certificaten, onderverdeeld 
in modules: 
• Certificaat 1 – Algemene beginselen milieuregelgeving (18u) 
• Certificaat 2 – Theorie en praktijk milieuhandhaving: module  Milieuhandhavingsdecreet 

en milieuhandhavingsbesluit (12u), module Geluid (22u) 
• Certificaat 3 – Communicatievaardigheden en conflicthantering (6u) 
• Toezichthouders van de politiezones zijn hiervoor vrijgesteld op basis van art. 13 § 2. 
• Certificaat 4 – Kijkstage (6u) 

Volgtijdelijkheid 
Om een bekwaamheidsbewijs (zoals vermeld in art. 13 van het milieuhandhavingsbesluit) te 
behalen, moet je de vier certificaten behalen. Als voorwaarde voor het volgen van de 
verschillende opleidingsonderdelen geldt dat je geslaagd moet zijn voor het voorgaande 
onderdeel om te kunnen deelnemen aan het volgende:  
 
Om aan deze module te kunnen 

deelnemen 

moet je geslaagd zijn voor de bekwaamheidsproeven 

van 

Milieuhandhavingsdecreet en 

milieuhandhavingsbesluit 

Certificaat 1 – Algemene beginselen milieuregelgeving 

Bodem, mest, pesticiden, geluid, lucht, 

water, afval- en materialendecreet 

Module Milieuhandhavingsdecreet en 
milieuhandhavingsbesluit 

Communicatievaardigheden en 

conflictbeheersing 

Alle modules van Certificaat 2 (voor lokaal toezichthouder 
geluid enkel de module Geluid en Milieuhandhavingsdecreet 
en -handhavingsbesluit) 

Kijkstage Alle modules van Certificaat 3 (voor lokaal toezichthouder 
geluid enkel de module Communicatievaardigheden en 
conflictbeheersing) 

 
De volgtijdelijkheid geldt niet als je alleen ter opfrissing of uit belangstelling een module volgt. 
Je neemt dan ook niet deel aan het examen en krijgt geen creditbewijs (attest van slagen). 
Als vrije student beoog je dus niet het getuigschrift lokaal toezichthouder. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Les- en examenrooster 
De lessen starten op 18 januari 2023 en lopen tot 6 december 2023, examenperiodes 1ste 
en 2de zit inbegrepen. Na de lessen volgt een kijkstage, af te sluiten met het opmaken van 
een portfolio. Hieronder vind je het lesrooster van het volledige traject.  

Certificaat Module 
Aantal 
uren  

Deelnemersprijs 
per module 

Data 

1 
Algemene beginselen  
milieuregelgeving 

18 

 
 

€ 360 

wo 18/01/2023 
wo 25/01/2023 
wo 1/02/2023 

Examen    wo 8/02/2023 

Herexamen    wo 1/03/2023 

2 

Milieuhandhavingsdecreet 
en  
milieuhandhavingsbesluit  

12 
 

€ 240 
wo 8/03/2023 

wo 15/03/2023 

Examen    wo 22/03/2023 

Herexamen    wo 19/04/2023 

2 

Bodem 
9 

 
 
 

€ 720 

do 27/04/2023 
do 11/05/2023 

Mest 3 wo 3/05/2023 

Pesticiden 2 do 11/05/2023 

Geluid 

22 

wo 3/05/2023 
do 11/05/2023 
wo 17/05/2023 
wo 24/05/2023 
wo 31/05/2023 

Examen    wo 7/06/2023 

Herexamen    wo 21/06/2023 

2 

Lucht 
12 

 
 

€ 840 

wo 13/09/2023 
wo 20/09/2023 

Water 

18 
do 28/9/2023 
do 5/10/2023 
do 12/10/2023 

Afval- en 
materialendecreet 

12 
wo 18/10/2023 
wo 25/10/2023 

Examen    wo 8/11/2023 

Herexamen    wo 22/11/2023 

3 

Communicatie en  
conflictbeheersing 

6 
 

€ 240 wo 29/11/2023 

Behandelen van 
geïntegreerde  
cases 

6 wo 6/12/2023 

4 Kijkstage   € 240 Voorjaar 2024  
 



 

Voor de volgtijdelijkheid wordt de 2e zittijd kort na elke 1e zittijd georganiseerd. Over de 
kijkstage krijg je in de loop van het opleidingstraject meer informatie. Tijdens de 
schoolvakanties is er geen les en zijn er geen examens.  

Praktisch  
Tijdstip  
Alle lessen starten om 9 en eindigen om 15.30 uur. De uren van de examens en herexamens 
ontvang je op een later tijdstip.  

Locatie  
Het merendeel van de lessen gaat door bij AP Hogeschool-Inovant – Lange Nieuwstraat 
101, 2000 Antwerpen. Sommige lessen gaan online door. Voor een beperkt aantal 
praktijklessen is een plaatsbezoek voorzien. Hiervan word je tijdig op de hoogte gebracht.  

Kostprijs  
Deelnemers milieudiensten steden/gemeenten: 2640 euro/persoon Deelnemers politiezones: 
2400 euro/persoon. 
Belangrijk voor de deelnemers van de politiezones van de provincie Antwerpen: Deze 
personen kunnen de opleiding volgen op basis van het creditsysteem van Campus Vesta, 
indien zij een participerende politiezone zijn. Het inschrijvingsgeld zal voor deze deelnemers 
gefactureerd worden aan Campus Vesta. Opgelet: de inschrijving dient te gebeuren via 
Inovant, niet via Campus Vesta.  

Inbegrepen in de inschrijvingsprijs:  

 deelname aan de lessen  
 deelname aan de examens  

 

De algemene annuleringsmodaliteiten van Inovant zijn van toepassing (zie AP Hogeschool-
Inovant - https://www.ap.be/inovant/praktische-vragen)  

Inschrijven  

 schrijf je in voor het volledige traject, dan kun je online inschrijven via onze website  
 schrijf je in voor bepaalde modules, stuur dan een mail naar ilse.derydt@ap.be 

 

Inschrijven kan tot en met vrijdag 16 december 2023.  

 

Examens 
Bij de start van de opleiding ontvang je het examenreglement. Om aan de examens te 
kunnen deelnemen is regelmatige aanwezigheid in de lessen vereist. Om het getuigschrift 
voor de opleiding lokaal toezichthouder milieuhandhaving te verkrijgen, moet je op alle 



 

modules minstens 50% van de punten behalen. Als je niet aan alle modules deelneemt, of 
niet voor alle modules slaagt, reikt de opleidingsinstelling een creditbewijs uit voor de 
modules waarvoor je geslaagd bent. Een creditbewijs is vier jaar geldig. De creditbewijzen 
worden in de instellingen in de andere Vlaamse provincies, erkend voor het geven van deze 
opleiding, aanvaard.  

Vrijstelling van examen  
AP Hogeschool-Inovant/PIH kan voor opleidingsonderdelen vrijstelling verlenen aan 
kandidaten die hiervoor een geldig creditbewijs voorleggen onder deze voorwaarden. 
Toezichthouders van de politiezones zijn automatisch vrijgesteld van Certificaat 3 op basis 
van art. 13 § 2. 

 het bewijs werd behaald bij een instelling erkend voor het geven van de opleiding tot 
lokaal toezichthouder 

 de vrijstelling geldt voor het betreffende onderricht en voor de bijhorende 
bekwaamheidsproef  

 de vakken van de deelattesten dateren van niet langer dan 4 jaar terug 
 de vakken van de deelattesten komen overeen met de lesonderdelen in de 

vernieuwde opleiding 
 de nieuwe lesonderdelen die geen deel uitmaakten van de vroegere 

opleidingstrajecten moeten sowieso gevolgd worden als men het getuigschrift wil 
behalen, alsook de kijkstage  

 er wordt geen vrijstelling verleend op basis van vroegere studies 

 

 

 


