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Laga Newsflash
Nieuw Kaderdecreet bestuurlijke
handhaving goedgekeurd door Vlaams
Parlement

Op 13 maart 2019, keurde het Vlaams Parlement het nieuw
Kaderdecreet bestuurlijke handhaving goed. Dit Kaderdecreet
creëert een algemeen kader voor de bestuurlijke handhaving
van schendingen van Vlaamse regelgeving. Hiermee geeft de
Vlaamse Regering invulling aan haar verruimde rol en
bevoegdheden inzake bestuurlijke en strafrechtelijke
handhaving sinds de zesde staatshervorming in 2014.
Het Kaderdecreet biedt een aanvullend algemeen rechtskader
voor de sectorale regelgeving. De sectorale regelgeving kan
geheel of gedeeltelijk tot het kader toetreden door middel van
een uitdrukkelijke, decretale implementatiebepaling, waarin
bepaald wordt of het Kaderdecreet bestuurlijke handhaving
geheel of slechts gedeeltelijk van toepassing wordt gesteld, en
hieraan zo nodig voorwaarden worden gesteld.
Het Kaderdecreet behandelt het toezicht, de opsporing, de
vervolging en de beboeting, waarbij de rechtsbescherming van
de burger wordt nagestreefd. Om de slaagkansen van de
codificatie te verhogen, werd ervoor geopteerd om in fases te
werken, door het onderdeel m.b.t. de bestuurlijke maatregelen
later uit te werken en als een navolgende “tranche” toe te
voegen aan het bestaande Kaderdecreet bestuurlijke
handhaving. Dit geeft de beleidsvelden de kans om nog
gedurende enige tijd deels te opereren binnen het vertrouwde
kader.
De GAS-wet van 24 juni 2013 blijft de algemene kaderregeling
voor de bestuurlijke sanctionering op gemeentelijk niveau.
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