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ADVIES 
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging 
van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2015 
tot regeling van de samenstelling en de werking van het comité van experten 

op het vlak van niet-ioniserende stralingen 

 
 
 
 
 
 

 

Aanvrager Minister Alain Maron 

Aanvraag ontvangen op 13 juli 2022 

Aanvraag behandeld door Commissie Leefmilieu 

Advies aangenomen door de plenaire zitting 
op  

15 september 2022 



 A-2022-059-BRUPARTNERS 
 

   2/2 

 
 

Vooraf 
Dit ontwerpbesluit gaat over tot de wijziging van de samenstelling van het comité van experten op het 
vlak van niet-ioniserende stralingen teneinde hierin leden op te nemen die een wetenschappelijke 
expertise bezitten op het vlak van:  

- de effecten van niet-ioniserende stralingen op het leefmilieu, met name de biodiversiteit, de 
fauna en de flora,  

- het energieverbruik en de afvalproductie in verband met de sector van de draadloze 
communicatie.  

In de mate waarin virtuele vergaderingen voortaan zijn toegestaan, verduidelijkt het ontwerpbesluit 
eveneens dat de vergaderingen van het comité enkel en alleen in de kantoren van Leefmilieu Brussel 
plaatsvinden indien deze met fysieke aanwezigheid worden georganiseerd.  

Advies 
Brupartners is van mening dat het comité van experten, dat ermee belast is om jaarlijks het systeem 
inzake niet-ioniserende stralingen, dat in voege is, aan een evaluatie te onderwerpen, een essentiële 
rol vervult (met name gelet op de techniciteit van dit vraagstuk). Hij vindt bijgevolg dat het 
gerechtvaardigd is om hierin leden op te nemen die over een wetenschappelijke kennis beschikken 
wat betreft de effecten van niet-ioniserende stralingen op het leefmilieu, enerzijds, en voor het 
energieverbruik en de productie van afval van de sector van de draadloze communicatie, anderzijds.    

* 
* * 
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