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Sinds april 2001 is het BIPT belast met de controle op de naleving van de norm vermeld in het
koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende de normering van zendmasten voor
elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz.
In dit kader voert het BIPT 2 taken uit:
- Vooraleer een antenne wordt opgericht maakt het BIPT aan de hand van computermodellen
een theoretische analyse. Zodoende wordt een inschatting mogelijk van het instralingsniveau
op publieke plaatsen. Het BIPT behandelde tot nog toe 30.000 van deze dossiers.
- Na het in dienst stellen van de antennes voert het BIPT metingen uit op het terrein. Het BIPT
voert gratis metingen uit wanneer omwonenden, gemeentebesturen …, om metingen
verzoeken.
In maart 2007 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe eigen norm uitgevaardigd,
afwijkend van de federale norm.
Op 15 januari 2009 heeft het Grondwettelijk Hof in een arrest bepaald dat het vaststellen van de
stralingsnormen en de controle daarop exclusief tot de bevoegdheid van de gewesten behoren. In
overleg met de federale ministers bevoegd voor Telecommunicatie en Volksgezondheid, is het BIPT
op zoek naar een oplossing voor de operatoren. Het BIPT staat eveneens in contact met de
administraties van de drie Gewesten. Tevens heeft het BIPT de gewesten geïnformeerd over
mogelijke overgangscenario’s om de lopende controles op een vloeiende manier over te dragen.
Het Instituut heeft hierop een vraag ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de
gebruikte software voor de simulaties en de actuele databanken met de kadasters te mogen
overnemen. Bovendien werd het Instituut verzocht de nodige opleiding te voorzien bij de uitbouw van
een nieuwe dienst op Brussels niveau met name de opleiding voor het nieuwe personeel. Het Instituut
heeft hierop positief geantwoord. Het Brussels Gewest bereidt een conventie voor tussen het BIPT en
het Brussels Gewest.
Op Vlaams niveau is er overleg geweest met het kabinet van mevrouw Crevits teneinde de situatie te
verduidelijken. Van het Waals niveau heeft het Instituut nog geen vraag voor overleg ontvangen.
In afwachting van een duidelijke visie doet het BIPT verder met het verwerken van de ingediende
dossiers voor de nieuwe installaties, die zij blijft toetsen aan de voormalige federale norm. Alleen
wordt, ten gevolge van het arrest van het Grondwettelijk Hof, geen formeel attest meer afgeleverd. De
metingen op het terrein die aangevraagd waren voor 15 januari werden nog uitgevoerd. Aanvragen
die binnenkomen na die datum worden nog bijgehouden op een wachtlijst tot er meer duidelijkheid is
welke verdere opvolging de gewesten nog wensen van het BIPT.
Sinds 15 januari 2009 is het BIPT bereid om de werkzaamheden op basis van het KB verder te zetten
zolang dit nodig is om de continuïteit van de dienst te garanderen en voor zover dit door de Gewesten
wordt aanvaard.
Het BIPT is tevens bereid om naar de toekomst toe op basis van een andere norm te werken dan
degene die nu gedefinieerd is in het huidig koninklijk besluit.
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