SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 107
van LUDWIG VANDENHOVE
datum: 22 oktober 2020

aan ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Federal Unit Public Health and Environmental Crime
diensten

-

Samenwerking met Vlaamse

Op het federale niveau bestaat een Federal Unit Public Health and Environmental Crime.
Het team focust op afvalzwendel, de illegale handel in internationaal beschermde dieren
en planten, farma crime, food crime en ecofraude. Het gaat over een aantal
beleidsdomeinen
die
ook
(on)rechtstreeks
betrekking
hebben
op
Vlaamse
beleidsmateries.
1.

Is er samenwerking met Vlaanderen, in casu met de gewestelijke controle- en
toezichtdiensten en agentschappen? Zo ja, loopt deze samenwerking enkel op het
terrein en/of zijn daarover ook afspraken of een protocol op ministerieel niveau?

2.

Rond hoeveel en welke concrete Vlaamse dossiers of dossiers met een repercussie
voor Vlaanderen is al samengewerkt?

3.

Hoe evalueert de minister deze samenwerking? Loopt ze goed? Zijn er punten van
verbetering mogelijk?

ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

ANTWOORD

op vraag nr. 107 van 22 oktober 2020
van LUDWIG VANDENHOVE

1. De cel ‘Fuphec’ werd op 9 april 2020 opgericht door een samensmelting van de cel
‘Leefmilieu’ en de cel ‘Hormonen’.
Gezien deze cel pas vrij recent opgericht werd, zijn er nog geen afspraken in het kader
van een structurele samenwerking vastgelegd. De afdeling Handhaving is momenteel
in overleg met de Federale cel om de samenwerking vorm te geven.
Via de Coördinatiecel Waste Shipment Regulation (CoWSR) is er een 3-maandelijks
overleg met de gewesten, douane, justitie en de Federale gerechtelijke politie m.a.w.
de nieuwe cel op Federaal niveau. OVAM en de afdeling Handhaving maken deel uit van
CoWSR. Op de agenda staan zowel algemene onderwerpen rond handhaving als
specifieke dossiers. Naast het structureel overleg is er informatie-uitwisseling,
ondersteuning bij vragen, al dan niet dossiergebonden.
2. Tot op heden hebben heeft de afdeling Handhaving 1 gezamenlijke actie uitgevoerd,
nl. de Ops ‘Retrovirus’. Tijdens deze operatie is bij transportcontroles in april/mei 2020
aandacht besteed aan mogelijke dubieuze transporten van vrijgekomen medisch afval
t.g.v. Covid-19.
3. Met de voormalige cel ‘Leefmilieu’ had de afdeling Handhaving jaarlijks overleg en
waren er mondelinge afspraken rond samenwerking en rapportage. Elkaars prioriteiten
waren gekend. Deze samenwerking liep vlot.
De samenwerking met de nieuw opgerichte cel zit nog in de beginfase maar aangezien
heel wat betrokkenen uit de voormalige cel ‘Leefmilieu’ ook betrokken zijn in de nieuw
opgerichte cel wordt verwacht dat de samenwerking ook hier vlot zal verlopen.

