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ADVIES 
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 
wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die 
elektromagnetische golven uitzenden en van het besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot 
vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en 
III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 

betreffende de milieuvergunningen 

 

 

 

 

Aanvrager Minister Alain Maron 

Aanvraag ontvangen op 21 november 2022 

Aanvraag behandeld door Commissie Leefmilieu 

Advies aangenomen door de Plenaire 
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15 december 2022 



 A-2022-084-BRUPARTNERS 

 

  2/3 

 

 

Vooraf 
Dit ontwerpbesluit gaat over tot de wijziging van een gedeelte van het wetgevend kader betreffende 

de niet-ioniserende stralingen teneinde de volgende doelstellingen te verwezenlijken: 

- Waken over de overeenstemming met de wijzigingen aangebracht aan de ordonnantie van 1 

maart 2007 betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke 

effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen (opname van nieuwe mogelijkheden tot 

machtigingen van de Regering, opname van de broadcastemissies in de simulaties van het 

elektromagnetisch veld). Brupartners herinnert eraan dat hij over deze wijziging van de 

ordonnantie het advies A-2021-084-BRUPARTNERS heeft uitgebracht; 

- Vereenvoudiging van de administratieve procedures, met een verbetering van de kwaliteit van 

de informatie die aan het publiek wordt verstrekt; 

- Opvoering en automatisering van de controle van de naleving van de normen die van 

toepassing zijn; 

- Aanpassing van de verdeling van de norm tussen de operatoren ingevolge de komst van een 

nieuwe speler op de markt.  

Advies 

1. Algemene beschouwingen 

1.1 Wetgevend kader 

Brupartners herinnert eraan dat hij meermaals het belang heeft onderstreept om te beschikken over 

een wetgevend kader dat zich kan aanpassen aan de veranderingen in de sector van de 

telecommunicatie, gezien deze sector op technisch vlak uiterst snel evolueert. Hij had hierover met 

name de volgende beschouwingen gemaakt: 

- [Brupartners] deelt de wil om de gezondheid van de bevolking en de werknemers te 

beschermen, en oordeelt dat het bijgevolg noodzakelijk is om een maximumnorm te bepalen 

voor de niet-ioniserende stralingen teneinde de overdreven blootstelling aan de 

elektromagnetische velden, die in ons leefmilieu aanwezig zijn, te beperken; 

- [Brupartners]  […] wijst erop dat het bestaan van een kwaliteitsvolle telecommunicatie-

infrastructuur een belangrijk element is voor de economische middens en een 

aantrekkingsfactor kan vormen. De gevolgen van de vastlegging van een strikte norm voor 

andere aspecten dan deze van de volksgezondheid zijn dan ook niet te verwaarlozen; 

- […] een vertraging wat betreft de telecommunicatie-infrastructuur dreigt het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest een stuk minder aantrekkelijk te maken (ontevredenheid van de 

economische middens, van de instellingen en de internationale organisaties, een 

ontoereikende infrastructuur voor de organisatie van bepaalde congressen, …). [Brupartners] 

dringt er dan ook bij de Regering op aan dat zij bijzondere aandacht zou besteden aan de 

kwaliteit van het Brussels mobiel telecommunicatienet. 

Brupartners staat bijgevolg positief tegenover het voornemen om het wetgevend kader betreffende 

de niet-ioniserende stralingen aan te passen teneinde de ontplooiing en ontwikkeling van de 5G-

https://brupartners.brussels/sites/default/files/advices/a-2021-084-brupartners-nl_0.pdf
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technologie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder te zetten. Brupartners verwelkomt 

bovendien het feit dat de bepalingen, die in onderhavig ontwerpbesluit worden overwogen, ondanks 

de moeilijke context het voorwerp van een uitgebreid sectoraal overleg heeft uitgemaakt. 

1.2 Werkgelegenheid 

Een van de verbintenissen, die de operatoren in 2018 in het kader van het protocolakkoord voor de 

ontwikkeling van de 5G-technologie waren aangegaan, heeft betrekking op investeringen en 

opleidingen voor werknemers met een positief effect op de werkgelegenheid in het grootstedelijk 

gebied. Deze verbintenis is een argument geweest om een herziening van het Brussels normatief kader 

te rechtvaardigen. Brupartners wenst dat de implicaties van de uitrol van de 5G-technologie voor de 

werkgelegenheid zouden worden geëvalueerd en bekendgemaakt. In dit verband herhaalt hij dat hij 

er in zijn adviezen van 14 november 2018 (A-2018-083-ESR) en 21 januari 2021 (A-2021-084-

BRUPARTNERS) op had aangedrongen dat de naleving van de door de operatoren aangegane 

verbintenissen zou worden geobjectiveerd. 

1.3 Controle van de naleving van de normen die van toepassing zijn 

Brupartners neemt akte van het voornemen om de controle van de naleving van de normen, die van 

toepassing zijn, te versterken en te automatiseren. 

Brupartners herinnert eraan dat een van de elementen, die worden ingeroepen om de recente 

verhoging van de emissienorm voor elektromagnetische golven te rechtvaardigen, het feit is dat het 

Brussels instrument voor de controle van de naleving van de wettelijke bepalingen doeltreffend is en 

aantoont dat de huidige emissies in nagenoeg alle gevallen onder de norm blijven. Brupartners vindt 

deze situatie positief en heeft erop aangedrongen dat men over het behoud van de doeltreffendheid 

van het controle-instrument zou waken. 

1.4 Informatie 

Brupartners steunt het voornemen van de overheden om - met betrekking tot de uitstoot van 

elektromagnetische golven - een ambitieus sensibiliserings-/informatie-/rapportagebeleid te voeren. 

Hij verwelkomt dan ook dat men een maximum aan informatie op de “kaart van de zendantennes” wil 

opnemen die aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. 

Aangezien deze materie ingewikkeld is en soms moeilijk te begrijpen, vraagt Brupartners om de 

inspanningen verder te zetten voor een vulgarisatie van de informatie die voor het grote publiek 

toegankelijk is, met name wat betreft de berekeningsmethodes en de manier om de toegankelijke 

gegevens te vergelijken.     

1.5 Aanpassing van de verdeling van de norm tussen de operatoren 

ingevolge de komst van een nieuwe speler op de markt.  

Brupartners vraagt om ook op lange termijn aandachtig te blijven voor het feit dat de verdeling van de 

quota tussen de operatoren toelaat dat iedereen toegang heeft tot de markt.  

 

* 
 *          * 


