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Opdrachten van de milieupolitie die in
het Waals Gewest worden uitgevoerd
door de repressie‐eenheid tegen
vervuiling
Milieucriminaliteit en, meer algemeen, milieudelicten hebben een directe impact op de
levenskwaliteit en de volksgezondheid.
Milieumateries zijn zowel vanuit juridisch als wetenschappelijk oogpunt erg complex en dus vergt
de repressie van milieucriminaliteit een specifiek beleid.
Daarom besliste de Waalse Regering in 2006 om het Waals Gewest moderne middelen toe te
kennen en heeft zij binnen het directoraat‐generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en
Milieu een repressie‐eenheid tegen vervuiling (URP, unité de répression des pollutions) opgericht
om daders van ernstige milieudelicten op te sporen en te vervolgen. Nu, tien jaar later, maakt het
Rekenhof een stand van zaken op.
Het Rekenhof stelt vast dat een groot deel van de activiteiten van de URP niet kadert in de strijd
tegen de georganiseerde milieucriminaliteit, maar zich beperkt tot de verbalisering van inbreuken
die de URP zelf als kleine vergrijpen bestempelt en die eerder een gemeentelijke administratieve
sanctie van de politie moeten krijgen.
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 actie‐ en rapporteringsplannen, 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.
Het bevoegdheidsterrein van de URP is onvoldoende afgebakend, waardoor een waaier aan
activiteiten is ontstaan die het moeilijk maakt te focussen op de bestrijding van
milieucriminaliteit.
Door het gebrek aan actieplannen, operationele doelstellingen en doelstellingen voor
rapportering over de activiteiten is het onmogelijk de externe vragen om interventies te
hiërarchiseren en kanaliseren en te focussen op de ernstige milieudelicten.
Bij de human resources stelt het Rekenhof vast dat de maatregelen om de activiteiten te
coördineren en te omkaderen, niet volstaan gelet op de gedecentraliseerde structuur van de URP.
Omdat functies van de personeelsformatie niet worden ingevuld, zijn sommige
gedecentraliseerde diensten amper werkbaar.
Bovendien beschikken sommige medewerkers niet over de nodige technische of
wetenschappelijke kwalificaties.
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.
Het beveelt ook aan operationele doelstellingen te definiëren en te verwerken in actieplannen,
om de prioritaire thema’s te identificeren en te onderzoeken. Die actieplannen moeten uiteraard
worden opgevolgd.

Tot slot beveelt het Rekenhof aan de personeelsformatie te respecteren zoals die is opgenomen
in de nota van 2006 aan de Waalse Regering, zowel qua aantal medewerkers als qua technische
en wetenschappelijke kwalificaties.

