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Vooraf 
De Raad heeft de volgende adviezen uitgebracht die verband houden met het behandelde thema : 

- Op 18 januari 2018, het advies betreffende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 

27 november 2008 tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van 

luchtvervuiling door fijn stof en door stikstofdioxiden te voorkomen (A-2018-005-ESR) ;  

- Op 21 juni 2012, het advies betreffende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling door fijn stof 

en door stikstofdioxiden te voorkomen (A-2012-027-CES) ; 

- Op 18 december 2008, het advies betreffende de voorbereidende stappen ter voorbereiding 

van de dringende maatregelen bij pollutiepieken (A-2008-048-ESR) ; 

- Op 7 juli 2008, het advies betreffende het milieueffectenrapport van het « noodplan voor 

vervuilingspieken » en het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot 

bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling te voorkomen (A-

2008-028-ESR) ; 

- Op 17 april 2008, het advies betreffende het voorstel van bestek voor het 

milieueffectenrapport van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling 

van de dringende maatregelen om piekperiodes van luchtvervuiling te voorkomen (A-2008-

018-ESR) ; 

- Op 18 oktober 2007, het advies betreffende het ontwerp van besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de dringende maatregelen om piekperiodes van 

luchtvervuiling te voorkomen (A-2007-025-ESR). 

Advies 
De Raad herhaalt dat hij de doelstelling van een verbetering van de luchtkwaliteit in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest onderschrijft. Hij meent namelijk dat het hier een belangrijke uitdaging op het 

vlak van de volksgezondheid betreft. Ook herinnert hij eraan dat hij de invoering van structurele 

maatregelen ter bestrijding van de luchtverontreiniging (zoals de invoering van de lage-emissiezone) 

in het Brussels gewest als essentieel beschouwt. 

In zijn advies nr. A-2018-005-ESR had de Raad het feit verwelkomd dat in het besluit een lijst van 

voertuigen werd opgenomen die van het verkeersverbod mogen afwijken. Hij was namelijk de mening 

toegedaan dat deze bepaling noodzakelijk is om de voortzetting van de economische activiteiten te 

verzekeren ondanks een aanzienlijk fenomeen van luchtverontreiniging. Hij vroeg evenwel met 

aandrang dat de controles, die tijdens een verkeersverbod zouden worden uitgevoerd, doeltreffend, 

billijk en objectief zouden zijn. 

De Raad neemt akte van het feit dat dit ontwerpbesluit de opname van een nieuwe uitzondering 

voorziet teneinde het verkeer van « voertuigen, die leveringen uitvoeren aan de industrie met een just-

in-time process, » tijdens een piek van luchtverontreiniging toe te staan. Hij herhaalt in dit verband de 

beschouwing van zijn advies nr. A-2018-005-ESR. 

* 
* * 
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