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Verslag aan het Waals Parlement
Opdrachten van de milieupolitie die in het Waals Gewest worden uitgevoerd door
de repressie‐eenheid tegen vervuiling
In 2006 heeft de Waalse Regering een repressie‐eenheid tegen vervuiling opgericht
(URP, unité de répression des pollutions) om daders van ernstige milieudelicten op
te sporen en te vervolgen. Tien jaar later maakt het Rekenhof een stand van zaken
op.
Een groot deel van de activiteiten van de URP kadert niet in de strijd tegen de georganiseerde
milieucriminaliteit, maar beperkt zich tot de verbalisering van inbreuken die de URP zelf als
kleine vergrijpen bestempelt.
Dat de beoogde doelstellingen en de werkelijke activiteiten van de URP zo ver uiteenliggen,
is volgens het Rekenhof toe te schrijven aan de volgende factoren: de opdracht is niet
duidelijk genoeg omschreven, er zijn geen actieplannen, de eenheid werkt met veel minder
personeel dan initieel was bepaald, de technische en wetenschappelijke kennis van de
medewerkers is ontoereikend en het personeelsbeheer vertoont tekortkomingen.
Omdat de opdrachten niet duidelijk genoeg zijn omschreven, kan de URP niet gericht
werken. Het gebrek aan actieplannen, operationele doelstellingen en doelstellingen voor
rapportering over de activiteiten is een struikelblok voor de hiërarchisering van de
interventies.
Er is onvoldoende omkadering voor de medewerkers van de URP en de technische en
wetenschappelijke kwalificaties van het personeel zijn ontoereikend om de complexe
opdracht te kunnen vervullen.
Om de strijd tegen de milieucriminaliteit op te voeren en de URP in staat te stellen haar werk
te doen, beveelt het Rekenhof aan duidelijk te omschrijven wat een ernstig delict is, rekening
houdend met het soort inbreuk en de impact ervan op het milieu, en daarnaast operationele
doelstellingen en actieplannen op te stellen om dergelijke misdrijven op te sporen en
prioritaire thema’s te onderzoeken. Die actieplannen moeten worden opgevolgd.
Tot slot beveelt het Rekenhof aan de initieel voorziene personeelsformatie tot stand te
brengen ‐ zowel qua aantal medewerkers als qua technische en wetenschappelijke
kwalificaties ‐ en na te denken over de relevantie van het decentralisatiemodel.
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Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
Het verslag Opdrachten van de milieupolitie die in het Waals Gewest worden uitgevoerd door de
repressie‐eenheid tegen vervuiling, de samenvatting en het persbericht staan op de website van het
Rekenhof: www.rekenhof.be.
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