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ANTENNEDOSSIERS: “The Final Countdown”
Naar aanleiding van de vragen van een aantal leden hebben wij de Vlaamse administratie
Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) om verduidelijking gevraagd over enkele punten.

Let op : wat volgt is UITERST BELANGRIJK.
1.

In tegenstelling tot wat eerder was gesteld (en wij ook hebben meegedeeld) is er in de
regeringsbeslissing over de meldingsplicht geen overgangstermijn voorzien. Dat wil
zeggen dat de termijn van indienen NIET 31/12/2012 is, maar wel de wettelijke termijn
van “10 dagen na publicatie in het staatsblad”. De administratie verwacht de
publicatie (volgens wat zij zeggen!) op 21 maart, dus einde van de komende week!.
Dat wil zeggen: dat je de melding moet doen vóór 31/03/2012!
Goed dat wij dat zelf gaan uitzoeken zijn en om verduidelijking hebben gevaagd, anders
hadden wij het niet geweten.
LNE vraagt wel uitdrukkelijk dat wij het mogelijke zouden doen om hun informate zo veel
mogelijk te verspreiden, maar zelf degelijk communiceren? Ho,maar!

2.

Een tweede element dat NOOIT eerder aan bod is gekomen. Er is voorheen nooit iets
gezegd over de vrijstelling van indienen van de melding als je in het bezit bent van een
ontvangstbewijs of conformiteitsattest van het BIPT.
Welnu, het LNE vindt dat dit NIET MEER van toepassing is, vermits wij geen ‘dossier’
meer moeten indienen.
Dat wil zeggen: dat IEDERE radioamateur die minder dan 175 uren/jaar uitzendt,
een meldingsformulier (PER ANTENNE) moet indienen

3.

Een derde element waar nooit eerder sprake van is geweest:
Er is geen enkele
uitzondering meer met betrekking tot het gebruikte VERMOGEN.
Dus: W, 10W, 100W of 1000W, het maakt niet uit: MELDING INDIENEN.
Dat wil zeggen: dat IEDERE radioamateur, dus OOK ON2 en ON3, aan de
meldingsplicht moeten voldoen.

Omdat het onze natuur is om steeds in de bres te springen voor onze vrienden-radioamateurs
hebben wij ons ONGENOEGEN over deze onverantwoordelijke houding van de administratie
LNE dan ook duidelijk en schriftelijk overgemaakt.. Maar ja, “dura lex, sed lex”, nietwaar.
Conclusie (nogmaals): Wat Vlaanderen zelf doet, doet het NIET ALTIJD beter !
Voor zij die NIET over een computer beschikken hebben wij een (eigen) gedrukte versie
gemaakt van het meldingsformulier. Wie daar nood aan heeft stuurt een e-mail (of laat die
iemand met een PC sturen) aan on7gz@vra.be met vermelding: “meldingsformulier” en wij
bezorgen het jullie.
Beste 73
Gust, ON7GZ
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