Milieucoördinator Inhoud Module D Milieuwetgeving
Duur
Theorieles: 37 uur
Zelfstudie + oefeningen: 9 uur
Contactsessies: 4 uur
Doel
De milieucoördinator moet een gedegen kennis hebben van de milieureglementering en de daarbij
van toepassing zijnde procedures. De module D beoogt de milieucoördinator wegwijs te maken in
het ingewikkelde kluwen van de milieuwetgeving. Er wordt van uitgegaan dat de cursisten geen
voorkennis hebben, noch van de wetgeving in het algemeen, noch van de milieuwetgeving in het
bijzonder.
Hoewel de nadruk ligt op de Vlaamse en federale milieuwetgeving is het nodig dat de
milieucoördinator ook zicht heeft op de ontwikkelingen op internationaal en Europees vlak, nu die
ontwikkelingen veelal vooruitlopen op wat in België en Vlaanderen gaat komen, zodat hij in zijn
functie daarop kan anticiperen.
In het kader van de module is het uiteraard niet mogelijk in detail de milieuvoorschriften te
overlopen die in de verschillende sectoren waarin de milieucoördinator tewerkgesteld kan zijn van
toepassing zijn. De nadruk in de videolessen (ongeveer 75% van de voorziene studietijd) ligt dan ook
op die voorschriften die van algemene toepassing zijn (ongeacht de sector). De sectorspecifieke
kennis dient verworven te worden via zelfstudie (ongeveer 20 % van de voorziene studietijd).
Daartoe worden tijdens de videolessen demonstraties aangeboden van de Vlaamse Navigator
Milieuwetgeving en referenties gegeven naar bijkomende informatiebronnen op het internet. Voorts
wordt studiemateriaal aangeboden in de vorm van een uitvoerige syllabus milieurecht. Het geheel
wordt afgerond met een contactdag (4 uur) waarin op interactieve wijze nader wordt ingegaan op
een reeks voor de praktijk relevante administratieve verplichtingen.
Inhoud
D0 Introductie milieuwetgeving
In de introductie worden de basisgegevens betreffende de bronnen van het milieurecht en de
bevoegdheidsverdeling inzake milieubeleid (zowel op internationaal, Europees, federaal, gewestelijk,
intermediair en lokaal niveau) uiteengezet. Die basiskennis is vereist om de volgende moduledelen te
kunnen situeren.
DI Beginselen van het milieurecht

In dit deel worden de basisbeginselen van het milieurecht besproken: doelstellingen van het
milieubeleid, beginselen van het milieubeleid, instrumenten van het milieubeleid, instellingen en
organen betrokken bij het milieubeleid, het Decreet algemene bepalingen milieubeleid. Ook gaat
aandacht naar enkele themaoverschrijdende onderwerpen: milieueffect‐ en veiligheidsrapportage,
Seveso II ‐problematiek, wetgeving welzijn op het werk en noodplanning.
DII Bedrijfsinterne milieuzorg

In dit deel wordt de milieuvergunningsprocedure in detail bekeken en wordt nader ingegaan op de
op bedrijven van toepassing zijnde milieuvoorwaarden. Voorts wordt nader ingegaan op de
wettelijke regeling betreffende de bedrijfsinterne milieuzorg.
DIII Handhaving, aansprakelijkheid en verzekerbaarheid
In dit deel wordt nader ingegaan op de handhaving van de milieuwetgeving, zowel bestuursrechtelijk
als strafrechtelijk en de problematiek van de milieuaansprakelijkheid en de verzekering ervan. Ook
wordt de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de milieucoördinator nader
onderzocht.
DIV Milieuthemawetgeving
In dit deel wordt sectorale milieuwetgeving die van belang is voor de milieucoördinator bekeken.
Volgende thema's komen aan bod: lucht, oppervlaktewater, grondwater, bodem‐ en bodemsanering,
afval, gevaarlijke stoffen, biotechnologie, geluid, ruimtelijke ordening, mobiliteit, natuurbehoud.
Voorts komen de milieuheffingen en subsidies en de toegang tot milieu‐informatie aan bod.

