10 JANUARI 1950
BESLUIT VAN DE REGENT TOT VASTSTELLING VAN DE
TAKSEN VAN CONTROLE EN TOEZICHT BETREFFENDE DE
INSPECTIE VAN DE RADIO-ELECTRISCHE INRICHTINGEN AAN
BOORD VAN LUCHTVAARTUIGEN 1

KAREL, PRINS VAN BELGIE, REGENT VAN HET KONINKRIJK,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil.

Gelet op de wet van 14 mei 1930 over de radiotelegrafie, de
ratiotelefonie en andere radioverbindingen, namelijk op de artikelen
2 en 4 2 ;
Gelet op het advies van de Raad van State 3 ;
Op de voordracht van de Minister van Verkeerswezen,

WIJ HEBBEN BESLOTEN EN WIJ BESLUITEN :

Eerste Artikel. Voor de inspectie van de radio-electrische inrichtingen
aan boord van de luchtvaartuigen, die het verlenen van de ministeriële
machtiging, bepaald bij artikel 2 der wet van 14 mei 1930, voorafgaat,
wordt een taks van controle en toezicht geheven welke vastgesteld is :
1° op 600 frank voor de eerste schouwing van de inrichtingen ;
2° op 400 frank per bijkomende schouwing wanneer de inrichtingen bij
de eerste schouwing niet in volmaakte staat van werking werden
bevonden.
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Art. 2. Voor de inspectie van dezelfde inrichtingen in geval van
vervanging of wijziging van de plaats, de samenstelling of de
bestemming, wordt een taks van controle en toezicht ten bedrage van
600 frank geheven.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 4. De Minister van Verkeerswezen is belast met de uitvoering van
dit besluit.

______________1

Belgisch Staatsblad van 4 Februari 1950.
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Wet van 14 Mei 1930 (Belgisch Staatsblad van 16 Mei 1930) :

Eerste artikel. De Regeering is gemachtigd de ratiotelegrafie, de radiotelefonie en alle andere
radioverbindingen in te richten en te exploiteeren.
[De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit onderhavig artikel werden overgedragen
aan de Regie van Telegrafen en Telefonen. Wet van 19 Juli 1930, art. 23, Belgisch Staatsblad
van 2 Augustus 1930.]
Art. 2. Niemand mag, in het Koninkrijk of aan boord van een schip, boot of luchtvaartuig
van Belgische nationaliteit, zonder voorafgaande machtiging, een zend- of ontvangtoestel
voor radioverbindingen plaatsen, gebruiken of doen werken.
De machtiging wordt gegeven door den Minister, die de telegrafen en telefonen in zijn
bevoegdheid heeft; hij bepaalt de voorwaarden tot het bekomen van die machtiging; deze is
herroepbaar.
Wordt, evenwel, een schip, boot of luchtvaartuig van Belgische nationaliteit in het
buitenland uitgerust, dan mag het aldaar, zonder voorafgaande machtiging, van toestellen
voor radioverbindingen voorzien worden, doch de in het eerste lid bedoelde machtiging
moet worden aangevraagd binnen tien dagen na de aankomst van het schip, de boot of het
luchtvaartuig in een Belgische haven of op Belgisch grondgebied. De Minister beslist over
het behouden, het wegnemen of het wijzigen van de toestellen; deze mogen, totdat die
beslissing is genomen, op geenerlei wijze binnen het Koninkrijk gebezigd worden.
In afwijking van het eerste lid is de machtiging om een zend- of ontvangtoestel voor
radioverbindingen op de stellen niet vereischt voor schepen, booten of luchtvaartuigen van
vreemde nationaliteit, die voor internationaal vervoer gebezigd worden en binnen het
Koninkrijk komen; het gebruik en de werking van die toestellen zijn onderworpen aan de
schikkingen getroffen krachtens artikel 4.
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Art. 3. Binnen het Koninkrijk of aan boord van schepen, booten of luchtvaartuigen van
Belgische nationaliteit, mag niemand :
a)

met behulp van, zelfs krachtens artikel 2 toegelaten radioelectrische inrichtingen,
particuliere mededeelingen verzenden of ontvangen, zonder bijzondere machtiging van
den Minister die de telegrafen en telefonen in zijn bevoegdheid heeft ;
b) den inhoud of eenvoudig het bestaan bekendmaken van particuliere mededeelingen
die door middel van radioelectrische inrichtingen zouden kunnen opgevangen zijn ;
c) zonder machtiging, door middel van radioelectrische inrichtingen ontvangen,
particuliere mededeelingen van anderen openbaar maken of er gebruik van maken ;
d) valsche of bedrieglijke alarm-, spoed- of noodseinen of noodoproepen overbrengen of
verspreiden.
Art. 4. De Koning bepaalt de reglementen van beheer en van politie betreffende de
radiotelegrafie, de radiotelefonie en andere radioverbindingen, en stelt de ingevolge de
toepassing van die reglementen te heffen taxes voor controle en toezicht vast.
Art. 5. Wanneer de openbare veiligheid of de verdediging van het Koninkrijk het vergt, mag
de Koning, bij in Ministerraad besproken besluit, het gebruik van posten voor
radioverbindingen, gedurende den tijd dien hij bepaalt, geheel of gedeeltelijk verbieden; hij
mag alle dienstige maatregelen voorschrijven om te voorkomen dat de toestellen gebezigd
worden, en deze inzonderheid onder bewaring doen stellen of op een bepaalde plaats doen
bergen.
Die maatregelen geven geen aanleiding tot eenigerlei vergoeding ten laste van den Staat.
Art. 6. Alle overtreding van artikelen 2 en 3 van de krachtens die artikelen genomen
ministerieele beslissingen en van de ter uitvoering van artikel 5 genomen besluiten wordt
gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met geldboete van 200 tot
2.000 frank of alleen met een dezer straffen. De toestellen en de voorwerpen welke in ’t
bijzonder tot hun werking bestemd zijn worden verbeurd verklaard.
Artikel 9 van de wet van 31 Mei 1888 geldt niet voor bedoelde verbeurdverklaring; de Staat
kan echter, onder de door hem bepaalde voorwaarden, de toestellen aan de veroordeelden
teruggeven.
Alle overtreding van krachtens artikel 4 genomen besluiten wordt gestraft met
gevangenisstraf van acht dagen tot drie maand en met geldboete van 100 tot 1.000 frank of
alleen met een dezer straffen.
Deze besluiten kunnen insgelijks de verbeurdverklaring van de toestellen en de bijzonder
voor dezer werking bestemde voorwerpen voorzien; voor deze straf gelden de bepalingen
van vorig lid.
Hoofdstuk VII en artikel 85 van boek I van het Strafwetboek zijn van toepassing op de
overtredingen voorzien bij deze wet en bij de ter uitvoering hiervan voorgeschreven
reglementen.
Art. 7. Onder voorbehoud van de toepassing van deze wet zijn de strafbepalingen
betreffende de draadtelegrafie en –telefonie toepasselijk op de radiotelegrafie, de
radiotelefonie en andere radioverbindingen.
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Art. 8. De Belg die de bij of krachtens deze wet voorziene bepalingen buiten het
grondgebied van het Koninkrijk overtreedt, kan in België vervolgd worden, indien hij
aldaar gevonden wordt.
De vreemdeling, mededader of medeplichtige ten aanzien van de overtreding, kan, indien
hij in België gevonden wordt, aldaar gezamenlijk met den verdachten Belg of na dezes
veroordeeling vervolgd worden.
Art. 9. De Koning kan bedienden van de overheid doen beëedigen en hun de hoedanigheid
van agent der gerechtelijke politie verleenen voor de vaststelling van de overtredingen van
deze wet en van de krachtens deze wet voorgeschreven reglementen.
Hun processen-verbaal zijn rechtsgeldig tot bewijs van het tegendeel. Zij hebben gelijke
bevoegdheid en zelfs voorrang ten aanzien van de andere officieren der gerechtelijke
politie, met uitzondering van den procureur des Konings en van de onderzoeksrechter.
Wanneer er voldoende tekenen zijn van het bestaan van draadlooze telegrafie of –
telefonietoestellen welke niet regelmatig toegelaten zijn of gebruikt worden, begeeft de
onderzoeksrechter zich ter plaatse waar vermoedelijk bedoelde toestellen zich bevinden om
er, zelfs in private eigendommen, alle onderzoekingen te doen welke noodig worden
bevonden tot het doen blijken der waarheid.
Hij kan zich doen vergezellen van een of meer beëedigde deskundigen of ambtenaren,
luidens het voorgaand artikel.
Hij kan overgaan of doen overgaan door alle ambtenaren der rechterlijke politie tot de
tijdelijke inbeslaglegging of buiten gebruik- of onder sequesterstelling van de toestellen
zonder toelating opgericht of gebruikt, alsmede van alle andere zaken welke, krachtens
deze wet, vatbaar zijn voor verbeurdverklaring.
Art. 10. De Staat is in geenerlei opzicht verantwoordelijk uit hoofde van de diensten der
radiotelegrafie, radiotelefonie en andere radioverbindingen.
Art. 11. Zijn ingetrokken de wet van 10 Juli 1908 op de draadlooze telegrafie en de
draadlooze telefonie door electrische uitstralingen, artikel 65 van het koninklijk besluit van
8 November 1925, genomen bij toepassing van de wet van 25 Augustus 1920 op de
veiligheid der schepen, en artikel 44 van het koninklijk besluit van 27 November 1919,
genomen bij toepassing van de wet van 16 November 1919 op de luchtvaart.

Koninklijk besluit tot toepassing van 27 Juni 1930 (Belgisch Staatsblad van 1 Juli 1930) :

ALBERT, Koning der Belgen,
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL.

Gezien artikel 4 van de wet van 14 Mei 1930 op de radiotelegrafie, de radiotelefonie en
andere radioverbindingen ;
Gezien de internationale radiotelegraafovereenkomst, in 1927 te Washington gesloten, en de
akten ter aanvulling er van ;
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[De overeenkomst van Washington van 15 November 1927 - Belgisch Staatsblad van
8 November 1929 – werd vervangen door de internationale overeenkomst der
Televerbindingen van Atlantic-City van 2 October 1947 – Belgisch Staatsblad van
17 December 1949 – en deze van Buenos-Aires van 22 December 1952 – Belgisch Staatsblad
van 5 October 1955.]
Overwegende dat er reden bestaat om de formaliteiten betreffende het bepalen van de
controle- en toezichtstaksen op de radioposten te vereenvoudigen ;
Op voorstel van Onzen Minister van Posterijen, Telegrafen en Telefonen,
Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Eerste artikel. In het Koninkrijk of aan boord van een schip, boot of luchtvaartuig van
Belgische nationaliteit en onder voorbehoud van het bepaalde bij lid 3 van artikel 2 van de
wet van 14 Mei 1930, moet elk ontwerp tot inrichting van zendtoestellen of
zendontvangtoestellen voor radioverkeer en van ontvangtoestellen voor het opvangen van
private radio-electrische seinen of berichten alsmede elk ontwerp tot wijziging van de
plaats, de samenstelling of de bestemming van een dezer behoorlijk veroorloofde toestellen
voorgelegd worden aan den Minister, die de telegrafen en de telefonen in zijn bevoegdheid
heeft, desnoods door tusschenkomst van het betrokken Minister en vóór elken maatregel
welke als een begin van uitvoering kan beschouwd worden.
In de aanvraag om machtiging moeten al de voor het grondig onderzoek van het ontwerp
noodige inlichtingen opgegeven worden.
Art. 2. Wordt bestempeld met den naam van uitzend- of ontvangtoestel voor radioverkeer,
naar luid van artikel 2 van de wet van 14 Mei 1930, het samenstel bestaande namelijk uit de
onderdelen voor het uitzenden of ontvangen van golven alsmede al de elementen voor
hooge en lage frequentie met al de voorwerpen welke bijzonder bestemd zijn voor de
werking er van, inzonderheid die waardoor het mogelijk wordt gemaakt de verschijnselen
in de ontvangtoestellen zintuigelijk waar te nemen.
De door den Minister gegeven machtiging ontslaat den houder van de machtiging er niet
van zich, in voorkomend geval, te voorzien van de toelating van de eigenaars of
bezitnemers van den bezetten grond.
Art. 3. De schepen, booten of luchtvaartuigen van vreemde nationaliteit, die van
radiotoestellen voorzien zijn, staken, zoodra zij in de Belgische territoriale wateren of in het
Koninkrijk komen, alle verkeer met alle andere dan de Belgische posten.
Die bepaling is niet van toepassing op het verkeer waarvoor, krachtens internationale
overeenkomsten, bijzondere toelating bestaat, noch op de vreemde schepen, booten of
luchtvaartuigen die, vóór zij in de Belgische territoriale wateren of in het Koninkrijk komen,
in het bezit zijn van een bijzonder bewijs, afgeleverd door den Minister die de telegrafen en
telefonen in zijn bevoegdheid heeft en waarbij het hun toegelaten is met vreemde posten in
gemeenschap te treden; zij is evenmin van toepassing op de spoed- of veiligheidsseinen, de
noodseinen of –berichten noch op de desbetreffende antwoorden. In algemeenen regel
moeten de vreemde schepen, booten of luchtvaartuigen, zoodra zij in de territoriale wateren
of in het Koninkrijk komen, zich onthouden van elke bediening van de toestellen waardoor
storing in het radioverkeer zou kunnen veroorzaakt worden.
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Art. 4. De Minister, die de telegrafen en telefonen in zijn bevoegdheid heeft, desgevallend in
overleg met den betrokken Minister, maakt de aflevering van de machtigingen betreffende
alle om ’t even welke zend- of ontvangtoestellen voor radioverkeer afhankelijk van het
voorbehoud en de voorwaarden welke hij acht te moeten stellen in het in het belang van de
openbare veiligheid en het openbaar gemak, inzonderheid van de vrijwaring van het
electrisch en radioelectrisch openbaar verkeer en dienstverkeer; voor de radio-electrische
inrichtingen, waarin de slingeringen door geleidingen gericht zijn, zal de machtiging enkel
betrekking hebben op de posten welke golven voortbrengen en ontvangen alsmede op elk
onderdeel dat slingeringen kan uitstralen.
Elke private, radio-electrische inrichting tot uitzending of ontvangst moet worden tot stand
gebracht en bediend, derwijze dat geenerlei storing wordt veroorzaakt in de diensten voor
radioverkeer of in de goede werking van al de radio-electrische toestellen, tenzij de
storingen niet kunnen vermeden worden tengevolge van de toepassing van officiële
internationale verdragen of overeenkomsten of van de bijzondere voorwaarden der
machtiging.
Art. 5. Worden geacht “private mededeelingen” te zijn, alle om ’t even welke andere radioelectrische seinen of berichten dan die welke zonder aanwijzing van bestemming of zonder
aanwijzing van bestemmeling of zonder adres “aan alle” gericht zijn.
Art. 6. Onze Minister, die de telegrafen en telefonen in zijn bevoegdheid heeft, is er toe
gemachtigd de controle- en toezichtstaken voor de radio-electrische posten te bepalen.
Art. 7. De houder van de machtiging alleen is verantwoordelijk voor om ’t even welke
gevolgen voortspruitende uit het gebruik dat van de hem verleende machtiging zal worden
gemaakt, zoo in opzicht van de fouten die mochten worden begaan als wat betreft het
krenken van de brevetrechten of alle andere rechten van derden. De Staat is en blijft gansch
ontslagen van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van de aflevering van de machtiging.
Art. 8. Behalve mits uitdrukkelijke toelating van den Minister die de telegrafen en telefonen
in zijn bevoegdheid heeft, is het den houder van de machtiging verboden rechtstreeks of
onrechtstreeks eenigerlei taks, bezoldiging of voordeel te ontvangen uit hoofde van het
gebruik dat zal gemaakt worden van de machtiging om een zend- of ontvangpost voor
radioverkeer op te richten, te bezigen of te doen werken.
Art. 9. Buiten de voorwaarden en het voorbehoud die, krachtens artikel 4 van dit besluit, in
de machtiging uitdrukkelijk mogen gesteld worden, zal geen machtiging worden verleend
dan onder het voorbehoud dat belanghebbende instemt met de maatregelen betreffende de
controle door de bedienden van de overheid, zooals die maatregelen verder bepaald zijn.
Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke verklaring, volgt die instemming uit de bij het beheer
ingediende aanvraag om machtiging zelf.
De bedienden, krachtens artikel 9 van de wet van 14 Mei 1930 bijzonder aangesteld om de
overtredingen op te sporen en vast te stellen, hebben het recht om, mits bewijs van hun
eenzelvigheid, bij dag en bij nacht vrijen toegang te eischen tot de terreinen, gebouwen,
schepen, booten en luchtvaartuigen waarop of waarin regelmatig geoorloofde toestellen
zich bevinden.
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Vrije toegang tot de plaatsen, waar regelmatig geoorloofde en uitsluitend tot het opnemen
van omroepuitzendingen bestemde toestellen zich bevinden, mag evenwel maar gevorderd
worden tusschen 9 en 21 uur, behalve mits uitdrukkelijke toestemming van den houder der
machtiging; weigeren de gevorderde personen recht te doen aan de vordering van de
bedienden van het beheer, dan kan zulks de tijdelijke of definitieve intrekking van de
verleende machtiging voor gevolg hebben. Die intrekking, door den Minister, die de
telegrafen en telefonen in zijn bevoegdheid heeft, uitgesproken na de
onderzoeksmaatregelen welke hij nuttig acht te bevelen, wordt den belanghebbende bij
aangeteekenden brief ter kennis gebracht.
Art. 10. Voor elke overtreding van de voorschriften van dit besluit zullen de bij de wet van
14 Mei 1930 op de radiotelegrafie, de radiotelefonie en andere radioverbindingen voorziene
straffen opgelegd, en zal tevens de verbeurdverklaring van de toestellen en van de
voorwerpen, welke bijzonder voor de werking er van moeten dienen, uitgesproken worden.
Art. 11. Onze Minister, die de telegrafen en telefonen in zijn bevoegdheid heeft, mag, onder
de door hem te bepalen voorwaarden, de teruggave toelaten van de toestellen en
voorwerpen die bij toepassing van voorgaand artikel of van voormelde wet, artikel 6, eerste
lid, verbeurd verklaard werden.
Art. 12. De zegelkosten van de machtiging alsmede de gebeurlijke registratiekosten zijn ten
laste van den houder van de machtiging die, bovendien, alle om ’t even welke belastingen,
rechten en onkosten moet kwijten waartoe het gebruik van de machtiging aanleiding mocht
geven.
3 Advies

van 4 November 1949, nr L.685/2.
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