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Titel  
15 MAART 1990. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve houdende de 

regeling van de oprichting, de samenstelling en de werking van de Raad voor het 

Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 

(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-08-2014 en tekstbijwerking tot 12-

06-2018) 

 

Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  

Publicatie : 07-06-1990 nummer :   1990027543 bladzijde : 11737  

Dossiernummer : 1990-03-15/32 

Inwerkingtreding : 17-06-1990  

 

Deze tekst wijzigt de volgende tekst :1989027724         

 

Inhoudstafel  Tekst  Begin  

Art. 1-13  

 

Tekst  Inhoudstafel  Begin  

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld bij artikel 107quater van de 

Grondwet. 

 

  Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 

  1° De Raad : De Raad van Advies voor het Leefmilieu voor het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest; 

  2° Het Instituut : Het Brussels Instituut voor Milieubeheer; 

  3° De Executieve : De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve; 

  4° De Minister : Het lid van de Executieve bevoegd voor de aangelegenheden 

opgenomen in artikel 6, § 1, II, III, V van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, of de 

Staatssekretaris die hem is toegevoegd; 
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  5° Leefmilieu : Deze benaming omvat alle aangelegenheden opgenomen in artikel 6, § 

1, II, III, V van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. 

 

  Art. 3. Er wordt een Raad van Advies opgericht bij de Executieve. 

 

  Art. 4.§ 1. De Raad heeft als opdracht uit eigen beweging of op aanvraag van de 

Executieve of van de Minister, een gemotiveerd advies te verlenen over alle 

aangelegenheden waarvoor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bevoegd is en 

betreffende het Leefmilieu. 

  § 2. De Raad brengt advies uit over alle ordonnantie- en reglementaire 

besluitsontwerpen inzake leefmilieu betreffende het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 

  § 3. De Raad oefent de bevoegdheden uit van de Commissie van Advies ingesteld bij 

het Instituut door artikel 7, § 1 van het koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot 

oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. 

  § 4. [1 Via het Comité van watergebruikers dat binnen de Raad wordt opgericht in 

uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24/04/2014 

tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de 

uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een Comité van watergebruikers, 

heeft de Raad als opdracht om : 

   - uit eigen beweging of op verzoek van de Regering of de Minister, een gemotiveerd 

advies te verlenen over elke aangelegenheid betreffende : 

   o de bescherming van de gebruikers van de diensten die verband houden met het 

watergebruik; 

   o de uitvoering van de openbaredienstopdrachten met betrekking tot de bewaring, 

het beheer en het gebruik van water; 

   o het waterbeleid meer in het algemeen. 

   - [2 een advies aan Brugel uit te brengen in het kader van de procedure tot 

goedkeuring van de tariefmethodologieën en de tariefvoorstellen, zoals vastgelegd in de 

ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Dit 

advies ziet erop toe dat de evolutie van de prijs rekening houdt met de reële kostprijs 

van het water, alsook met de criteria en beginselen vermeld bij artikel 38, § 3 van de 

ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.]2 

   - de taken te verzekeren, die voordien waren toegewezen aan de Hoge Raad voor de 

waterleidingen krachtens de artikelen 2 en 4 van de wet van 26 maart 1971 op de 

bescherming van het grondwater.]1 

  ---------- 

  (1)<BESL 2014-04-24/97, art. 17, 002; Inwerkingtreding : 01-07-2014>  

  (2)<BESL 2018-04-26/16, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 22-06-2018>  

 

  Art. 5.§ 1. De Raad verleent binnen de termijn van dertig dagen advies over teksten 

en ontwerpen die voorgelegd worden door de Executieve of de Minister. [1 Als het 

advies niet binnen voormelde termijn wordt verleend, wordt aan de adviesvereiste 

voorbijgegaan.]1 

  § 2. Op aanvraag van ten minste vijf leden kan een punt op de dagorde worden 

ingeschreven. 

  § 3. De Executieve of de Minister kan afwijken van de termijn vastgesteld in 

paragraaf 1. 

  ---------- 

  (1)<BESL 2014-04-24/97, art. 18, 002; Inwerkingtreding : 05-09-2014>  
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  Art. 6.§ 1. De Raad legt uiterlijk op 30 april aan de Executieve een verslag voor over 

de werkzaamheden van het voorbije kalenderjaar. Het verslag mag bekendgemaakt 

worden na overleg van de Executieve. 

  § 2. De openbare diensten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest verstrekt aan de 

Raad alle inlichtingen die hij nuttig acht voor het vervullen van zijn opdracht. 

  [1 § 3. Om zijn opdrachten te vervullen, kan het Comité van watergebruikers zich wat 

volgt doen voorleggen door om het even welke dienst, openbare instelling, instantie of 

onderneming die openbaredienstopdrachten vervult in verband met de productie, 

voorziening, verzameling of behandeling van water : 

   2° elk boekhoudkundig document waarvan in de publicatie is voorzien bij de wet van 

17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen; 

   2° elke inlichting of elk rapport dat onder zijn bevoegdheid ressorteert met de 

uitdrukkelijke toestemming van de betrokken openbare instelling, instantie of 

onderneming en zonder afbreuk te doen aan de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens. 

   In dit kader kan het Comité van watergebruikers overgaan tot het horen van deze 

instellingen, instanties of ondernemingen.]1 

  ---------- 

  (1)<BESL 2014-04-24/97, art. 19, 002; Inwerkingtreding : 05-09-2014>  

 

  Art. 7.§ 1. De Raad is samengesteld uit een Voorzitter, de Voorzitter van de Brusselse 

Hoge Raad voor Natuurbehoud, een Ondervoorzitter en 30 leden, die zijn verdeeld 

over twee taalgroepen [1 rekening houdend met een evenwichtige vertegenwoordiging 

van mannen en vrouwen in overeenstemming met de ordonnantie van 27 april 1995 

houdende de invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen in adviesorganen]1. 

  Twee derden van de leden moeten behoren tot de meest talrijke taalgroep en één 

derde van de leden tot de minst talrijke taalgroep. Het behoren tot de ene of de andere 

taalgroep moet bekrachtigd worden door de Executieve. 

  § 2. De leden worden aangeduid als volgt : 

  a) vijf vertegenwoordigers van verenigingen zonder winstoogmerk die zich volgens de 

statuten bezighouden met leefmilieu; 

  b) drie ambtenaren komende uit de departementen die Stedelijke en Ruimtelijke 

Ordening, Monumenten en Landschappen, en het Openbare Vervoer beheren; 

  c) drie vertegenwoordigers van representatieve werknemersorganisaties en een gelijk 

aantal vertegenwoordigers van representatieve werkgeversorganisaties; 

  d) een vertegenwoordiger van de middenstand; 

  e) drie specialisten inzake de problemen van de bescherming van het leefmilieu 

respectievelijk voorgedragen door de Université Libre de Bruxelles, de Vrije 

Universiteit Brussel en de Université Catholique de Louvain; 

  f) drie vertegenwoordigers van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, 

Brusselse afdeling; 

  g) [2 twee vertegenwoordigers op voorstel van het Gewestelijk Agentschap voor 

Netheid, Net Brussel]2; 

  h) drie vertegenwoordigers op voordracht van verbruikersorganisaties of van 

organisaties van openbaar nut; 

  i) drie vertegenwoordigers op voordracht van de Raad omwille van hun bijzondere 

wetenschappelijke bevoegdheid in een deelgebied van de leefmilieuproblematiek; 

  [2 j) een vertegenwoordiger van elke [3 wateroperator in de zin]3 van de ordonnantie 
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van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, die noodzakelijk 

deelneemt aan de vergaderingen van het Comité van watergebruikers.]2 

  § 3. De leidende ambtenaar en de adjunkt-leidende ambtenaar van het Instituut of 

hun vertegenwoordigers alsook een ambtenaar van het gewestelijk bestuur, dat de 

groene zones beheert, nemen met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de 

Raad. 

  § 4. De Voorzitter en de Ondervoorzitter behoren tot een verschillende taalrol; zij 

worden, benoemd door de Executieve. De Executieve benoemt eveneens de andere 

leden, voorgedragen door de verschillende organisaties en overheden vermeld in § 2. 

  § 5. Voor elk van de leden bedoeld in artikel 7, § 2, wordt een plaatsvervanger 

benoemd volgens dezelfde procedure als voor de effectieve leden. 

  § 6. De leden van de Raad voor het Leefmilieu worden door de Regering aangewezen 

bij elke volledige hernieuwing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en uiterlijk op 1 

januari na diens instelling. Hun mandaat is hernieuwbaar. Het Lidmaatschap en het 

plaatsvervangend lidmaatschap eindigen evenwel op de datum waarop de organisatie 

of de overheid, die in de Raad vertegenwoordigd is, mededeelt dat het betrokken lid 

niet langer haar vertegenwoordiger is. Bij deze gelegenheid wordt een nieuw lid 

voorgedragen voor de resterende termijn. 

  § 7. De Voorzitter en de Ondervoorzitter dienen hun gebeurlijk ontslag in, bij 

schriftelijke bekendmaking aan de Minister die dit meedeelt aan de Executieve. 

  ---------- 

  (1)<BESL 2014-04-24/97, art. 21, 002; Inwerkingtreding : 05-09-2014>  

  (2)<BESL 2014-04-24/97, art. 22, 002; Inwerkingtreding : 05-09-2014>  

  (3)<BESL 2018-04-26/16, art. 2, 003; Inwerkingtreding : 22-06-2018>  

 

  Art. 8.§ 1. Op voordracht van de Voorzitter en de Ondervoorzitter stelt de Raad een 

huishoudelijk reglement op, dat voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de Executieve. 

  § 2. Een vertegenwoordiger van de Minister kan eveneens de vergaderingen van de 

Raad met raadgevende stem bijwonen. 

  § 3. Het huishoudelijk reglement zal namelijk de oprichting, de samenstelling en de 

bevoegdheid van het bureau voorzien, de benoeming van een sekretaris en een 

adjunkt-sekretaris, [1 de werking (oproep, beraadslaging, betekening van adviezen,...) 

van het Comité van watergebruikers dat binnen de Raad is opgericht, de bedoelde 

categorieën van watergebruikers]1 alsook de wijze van het inschrijven van de punten 

op de dagorde. Het bureau is samengesteld uit de Voorzitter, de Voorzitter van de 

Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud en de Ondervoorzitter. 

  § 4. De Minister verschaft de materiële en financiële middelen die nodig zijn voor de 

werking van de Raad. 

  § 5. De Raad is verplicht : 

  a) enkel de bedragen, toegekend voor de uitvoering van de in artikel 4 voorziene 

taken, te gebruiken; 

  b) het gebruik van de toegekende bedragen te rechtvaardigen en het recht toe te 

kennen aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest om de benutting van de bedragen ter 

plaatse te laten nagaan; 

  c) onverwijld de toegekende bedragen terug te storten indien de hierboven vermelde 

voorwaarden niet worden geëerbiedigd of in geval er geen rechtvaardiging bestaat. 

  De financiering kan worden opgeschort zolang de Raad niet de bewijsstukken terzake 

getoond heeft of zich niet onderworpen heeft aan de kontrole. 

  ---------- 

  (1)<BESL 2014-04-24/97, art. 23, 002; Inwerkingtreding : 05-09-2014>  
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  Art. 9. Op voorstel van de Voorzitter en de Ondervoorzitter kan de Raad in haar 

midden gespecialiseerde Kamers oprichten en beroep doen op deskundigen die niet tot 

de Raad behoren. 

 

  Art. 10. De adviezen van de Raad worden uitgebracht bij gewone meerderheid van de 

stemgerechtigde leden van de vergadering. 

  In geval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. Op 

verzoek van de leden die een afwijkend standpunt hebben ingenomen wordt een 

minderheidsnota aan het advies toegevoegd. 

 

  Art. 11. De adviezen van de Raad kunnen openbaar worden gemaakt binnen een 

termijn van twintig lopende werkdagen na kennisgeving ervan aan de Minister. 

 

  Art. 12. De leden van de Raad genieten reis- en verblijfsvergoedingen, waarvan het 

bedrag wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen die terzake gelden voor de 

leden van het personeel van de ministeries. Zij worden daarom gelijkgeschakeld met de 

ambtenaren van de rangen 10 tot 14. 

 

  Art. 13. Het koninklijk besluit van 9 juni 1989 houdende de samenstelling en de 

werking van de Commissie van Advies bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer 

wordt opgeheven, evenals het ministerieel besluit van 5 juli 1989 houdende de 

benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Commissie van 

Advies bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer. 

 

Aanhef  Tekst  Inhoudstafel  Begin  

   De Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, 

   Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; 

   Gelet op de wet van 21 augustus 1987 tot wijziging van de wet houdende organisatie 

van de agglomeraties en de federaties van gemeenten en houdende bepalingen 

betreffende het Brusselse Gewest; 

   Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 

instellingen; 

   Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot oprichting van het Brussels 

Instituut voor Milieubeheer bekrachtigd door artikel 41 van de wet van 16 juni 1989 

houdende diverse institutionele hervormingen; 

   Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1989 houdende de samenstelling en de 

werking van de Commissie van Advies bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer; 

   Gelet op de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van het grondwater, 

inzonderheid op artikel 2; 

   Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, 

inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989; 

   Gelet op de dringende noodzakelijkheid; 

   Overwegende dat de Raad voor het Leefmilieu dringend dient te worden ingesteld 

teneinde zijn raadgevende taak te vervullen bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, 

dat in het bijzonder verplicht is binnen de kortste termijn de Europese richtlijnen 

inzake leefmilieu over te nemen; dat hiertoe dringend de samenstelling en de 
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werkingswijze van de Raad dient te worden geregeld; 

   Op voordracht van de Minister van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bevoegd 

inzake Leefmilieu, Landinrichting en Natuurbehoud en op initiatief van de 

Staatssekretaris die aan hem toegevoegd is; 

   .....  
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