
   

 

 

 

 

SERV_20180522_Handhaving_IHB_ADV.docx 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen    Wetstraat 34-36, 1040 Brussel   T  +32 2 209 01 11  
info@serv.be    www.serv.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies 

Handhaving integraal 
handelsvestigingsbeleid 

Brussel, 22 mei 2018 



  

 Handhaving integraal handelsvestigingsbeleid 

 

 
  2 

 

 

  

 

. 

 

Adviesvraag: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende diverse bepalingen over de handhaving van 
het integraal handelsvestigingsbeleid 

Adviesvrager: Philippe Muyters - Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Ontvangst adviesvraag: 2 mei 2018 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 22 mei 2018 

 

 

   

Contactpersoon:  Wim Knaepen - wknaepen@serv.be 
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De heer Philippe Muyters 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

Martelaarsplein 7 

B-1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Wim Knaepen SERV_20180522_Handhaving_IHB_ADV_wk 22 mei 2018 

wknaepen@serv.be   

Handhaving integraal handelsvestigingsbeleid 

Mijnheer de minister 

 

De SERV ontving op 2 mei uw adviesvraag over het besluit van de Vlaamse regering 

houdende diverse bepalingen over de handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid. 

Het besluit speelt in op de bevoegdheid van de Vlaamse regering om nadere regels te bepalen 

ter uitvoering van het decreet integraal handelvestigingsbeleid van 15 juli 2016 (hoofdstuk 6). 

Het besluit bevat volgende onderwerpen in uitvoering van het decretale hoofdstuk 6: 

 definities; 

 gewestelijke toezichthouders; 

 verslag van de vaststelling; 

 bestuurlijke handhaving; 

 bestuurlijke maatregelen (bestuurlijk besluit, beroep tegen een bestuurlijk besluit, verslag 

van uitvoering, bewaring en teruggave van meegevoerde zaken, minnelijke schikking) 

 de inwerkingtreding van het beslui. 

De inhoud van het besluit wordt bovendien waar mogelijk gealigneerd op de inhoud van het 

Besluit van de Vlaamse regering van 9 februari 2018 betreffende de handhaving van de 

ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten. De SERV vindt het 

positief dat coherentie in het handhavingssyteem wordt nagestreefd. De SERV merkt wel op 

dat de hoogte van de exclusief bestuurlijke geldboete bij het integraal handelsvestigingsbeleid 

nog niet gekend is. Immers, in tegenstelling tot het beleidsveld van de ruimtelijke ordening 

(artikel 6.2.2 VCRO) is de hoogte van de exclusief bestuurlijke geldboete niet decretaal 

vastgelegd maar zal deze het voorwerp uitmaken van een nog uit te vaardigen ministerieel 

besluit dat zal worden voorgelegd samen met de definitieve versie van voorliggend besluit. 

Gelet op de geschetste draagwijdte van het besluit, heeft de SERV verder geen opmerkingen 

vanuit sociaaleconomische invalshoek. 
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


