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Antenne meldingsplicht
Na het verlossende nieuws over onze vrijstelling (onder bepaalde voorwaarden) voor vast
opgestelde antennesystemen, zijn wij onmiddellijk gaan nakijken wat er nu in feite allemaal
moet gebeuren en wat niet.
In de eerste informatiebundel kan u de beslissing vinden van de Vlaamse regering. Die tekst
volgt hieronder.
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse
Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1
juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat
betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek
Regeringsbeslissing december 2011, Staatsblad 12/01/2012
Uittreksel – bladzijde 96 (onderaan en blz 97.
Art. 215Bis In afdeling 6.10.2. van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni
1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, ingevoegd
bij het besluit van 19 november 2010 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 16 december 2011, wordt een artikel 6.10.2.2 bis ingevoegd, dat als
volgt luidt:
§1. Voor vast opgestelde zendantennes als vermeld in artikel 6.10.2.1, is in afwijking
van artikel 6.10.2.2, §1, geen conformiteitsattest vereist voor de exploitatie, op
voorwaarde dat de zendtijd per vast opgestelde zendantenne beperkt is tot 175 uur
per jaar, dit ongeacht de toepassingen waarvoor ze gebruikt wordt en de geografische zone
die wordt bestreken.
Dat wil dus zeggen dat je met je vast opgestelde antennes in een jaar maximaal 175 uur mag
uitzenden. Dat betekent dat je in dat jaar gemiddeld 28,777 minuten per dag mag uitzenden
of gemiddeld 3,36 uur per week. Let op de benadrukking van uitzenden. Wij vragen ons nog
altijd af wie en hoe dat gaat gecontroleerd worden. Of men zou er moeten van uitgaan dat in
het logboek start en einde van een verbinding wordt genoteerd en dat men aanvaardt dat 50%
van die tijd aan zenden is besteed.
§2. Voor de vast opgestelde zendantennes, vermeld in paragraaf 1, wordt
voorafgaand aan de exploitatie een kennisgeving ingediend via de website van de
afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven.
Let hier wel op het feit dat het gaat om vast opgestelde antennes, dus niet om mobiele
antennes of tijdelijk opgesteld antennes.
Dat heeft ook zijn invloed op de vorige opmerking, meer bepaald op het te velde meedoen aan
contesten en dergelijke.
Het ‘voorafgaand aan’ moet welk met enige reserve begrepen worden.
antennesystemen zijn uiteraard reeds (lang of minder lang) in gebruik.

De meeste

Deze kennisgeving bevat minstens volgende elementen:
1° de gegevens van de exploitant: naam van de exploitant, namelijk een rechtspersoon of een
natuurlijke persoon, telefoonnummer, e-mailadres, volledig adres;
2° de gebruikte frequentie (MHz);
3° vermogen, geleverd aan de antenne (dBm);
4° hoogte (centerlijn) ten opzichte van de begane grond (m);
5° de winst (dBi);
6° azimut (°), het noorden is nul, het oosten 90 enzovoort (stralingsrichting);
7° antennetype : fabrikant en referentie (indien van toepassing);
8° de coördinaten van de antennesite : de coördinaten moeten zowel in WGS84 als in lambert
worden opgegeven;
9° CRAB-code.

§3. De exploitant van de vast opgestelde zendantenne, vermeld in paragraaf 1, legt
een logboek aan waarin de zendtijd (per tijdseenheid) wordt bijgehouden.
Hier dient rekening gehouden met beide voorgaande opmerkingen, namelijk naar effectieve
tijdsduur van zenden en hoe dat kan gecontroleerd wrden.
Een journaal als vermeld in artikel 10 van het ministerieel besluit van 9 januari
2001 betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door
radioamateurs, kan als logboek als vermeld in het eerste lid, gelden.
§4. De minister kan verdere voorwaarden voor de kennisgeving, vermeld in paragraaf
2, en voor het logboek, vermeld in paragraaf 3, bepalen.
Let er in elk geval op dat deze (nieuwe) bepalingen aanvullend zijn. Dat wil zeggen dat de
eerdere voorwaarden voor vrijstelling (tijdelijke antennes en zendinstallaties met minder dan
20W ERP) geldig blijven; dat laatste uiteraard onder bepaalde voorwaarden
Als gevolg van deze regeringsbeslissing wordt het VLAREM II aangepast met het in voormelde
beslissing aangehaalde extra artikel.
Wij hebben zelf dit bewuste artikel in de betreffende tekst van het VLAREM ingevoegd, en die
volgt hierna.

TITEL II VAN HET VLAREM
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 1 JUNI 1995 HOUDENDE ALGEMENE EN
SECTORALE BEPALINGEN INZAKE MILIEUHYGIËNE
(B.S. 31 juli 1995)
Uittreksel bladzijde 419 tot en met 423 (gecoördineerde versie 13/01/2012)
[HOOFDSTUK 6.9. VAST OPGESTELDE ZENDANTENNES VOOR ELEKTRO-MAGNETISCHE
GOLVEN]
Toegevoegd bij art. 4 B.Vl.Reg. 19 november 2010, B.S. 13 januari 2011, tweede editie.
Ingetrokken bij art. 7 B.Vl.Reg. 16 december 2011, B.S. 13 januari 2012.
[HOOFDSTUK
6.10.
VAST
OPGESTELDE
ZENDANTENNES
VOOR
MAGNETISCHE GOLVEN]
Toegevoegd bij art. 6 B.Vl.Reg. 16 december 2011, B.S. 13 januari 2012.

ELEKTRO-

[AFDELING 6.10.1. ALGEMENE BEPALINGEN
Toegevoegd bij art. 6 B.Vl.Reg. 16 december 2011, B.S. 13 januari 2012.
Art. 6.10.1.1. Dit hoofdstuk is van toepassing op vast opgestelde zendantennes voor
elektromagnetische golven, vermeld in artikel 2.14.1.1, eerste lid, als ze gebruikt worden voor
telecommunicatie.]
Art. 6.10.2. MILIEUVOORWAARDEN VOOR VAST OPGESTELDE ZENDANTENNES
Toegevoegd bij art. 6 B.Vl.Reg. 16 december 2011, B.S. 13 januari 2012.
Art. 6.10.2.1. De bijdrage van elke individuele vast opgestelde zendantenne aan de
elektrische veldsterkte in V/m mag op verblijfplaatsen de grenswaarden voor het Egem, 6 minniveau, vermeld in de onderstaande tabel, niet overschrijden, waarbij f de frequentie is in MHz
en Ejref het referentieniveau voor de elektrische veldsterkte:
frequentie: f in MHz

elektrische veldsterkte: E
in V/m (Ejref)
2
0,1√f
4,48

10 tot 400
400 tot 2000
2000 tot 10.000

Het eerste lid is niet van toepassing op vast opgestelde zendantennes met de volgende
toepassingen:
1° telecommunicatie in de luchtvaartsector;
2° telecommunicatie bij het treinverkeer;
3° telecommunicatie bij de scheepvaart;
4° radarsystemen;
5° het gehele ASTRID-netwerk voor hulp- en veiligheidsdiensten;
6° militaire toepassingen;
7° radio- en televisie-uitzendingen;
8° radioamateurisme.
Art. 6.10.2.2. §1. De exploitatie van een vast opgestelde zendantenne of de verandering van
een vast opgestelde zendantenne is verboden zonder conformiteitsattest. Het
conformiteitsattest wordt afgeleverd door de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van
elektromagnetische golven.
§2. Voor vast opgestelde zendantennes, vermeld in artikel 6.10.2.1, eerste lid, is in afwijking
van paragraaf 1 geen conformiteitsattest vereist voor de exploitatie, op voorwaarde dat de
vrije afstand R en de vrije hoogte H van de veiligheidszone minstens de afmetingen hebben,
vermeld in de volgende tabel:
gemiddeld
effectief
uitgestraald
vermogen
(W)
vrije afstand R (m)
vrije hoogte H (m)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

V
V

6,3
5,2

7,3
5,7

8,1
6,2

8,8
6,6

9,5
7,0

10,1
7,3

10,9
7,6

11,4
7,9

12,6
8,4

13,9
9,2

15,8
10,3

De vrije afstand R en de vrije hoogte H bepalen de minimale afstand en hoogte van de
zendantenne tot aan de rand van de veiligheidszone, zoals beschreven in de onderstaande
figuur. V geeft aan dat er geen conformiteitsattest vereist is.

Voor frequenties boven de 400 MHz mag een correctie van de afstanden toegepast worden in
verhouding tot de referentieniveaus bij de frequentie in kwestie (x2/Ejref). Voor gemiddelde
effectief uitgestraalde vermogens boven de 20 W is altijd een conformiteitsattest noodzakelijk.
§3. Voor vast opgestelde zendantennes, vermeld in artikel 6.10.2.1, tweede lid, is in afwijking
van paragraaf 1 geen conformiteitsattest vereist voor de exploitatie, op voorwaarde dat de
vrije afstand R en de vrije hoogte H van de veiligheidszone minstens de afmetingen hebben,
vermeld in de volgende tabel:
gemiddeld
effectief
uitgestraald
vermogen
(W)
vrije afstand R (m)
vrije hoogte H (m)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

V
V

4
3,3

4,6
3,6

5,1
3,9

5,6
4,2

6
4,4

6,4
4,6

6,9
4,8

7,2
5

8
5,3

8,8
5,8

10
6,5

De vrije afstand R en de vrije hoogte H bepalen de minimale afstand en hoogte van de
zendantenne tot aan de rand van de veiligheidszone. V geeft aan dat er geen
conformiteitsattest vereist is.
Voor frequenties boven de 400 MHz mag een correctie van de afstanden toegepast worden in
verhouding tot de referentieniveaus bij de frequentie in kwestie (x13,7/Eiref). Voor gemiddelde
effectief uitgestraalde vermogens boven de 20 W is altijd een conformiteitsattest noodzakelijk.
§4. Bij significante wijzigingen in de omgeving van een vast opgestelde zendantenne die
relevant zijn voor de blootstelling aan elektromagnetische golven op verblijfplaatsen, kan de
toezichthoudende overheid op elk moment een nieuw conformiteitsattest vragen.
Art. 6.10.2.2 bis.
§1. Voor vast opgestelde zendantennes als vermeld in artikel 6.10.2.1, is in afwijking van
artikel 6.10.2.2, §1, geen conformiteitsattest vereist voor de exploitatie, op voorwaarde dat de
zendtijd per vast opgestelde zendantenne beperkt is tot 175 uur per jaar, dit ongeacht de
toepassingen waarvoor ze gebruikt wordt en de geografische zone die wordt bestreken.
§2. Voor de vast opgestelde zendantennes, vermeld in paragraaf 1, wordt voorafgaand aan de
exploitatie een kennisgeving ingediend via de website van de afdeling, bevoegd voor
milieuhinder van elektromagnetische golven.
Deze kennisgeving bevat minstens volgende elementen:
1° de gegevens van de exploitant: naam van de exploitant, namelijk een rechtspersoon of een natuurlijke
persoon, telefoonnummer, e-mailadres, volledig adres;
2° de gebruikte frequentie (MHz);

3° vermogen, geleverd aan de antenne (dBm);
4° hoogte (centerlijn) ten opzichte van de begane grond (m);
5° de winst (dBi);
6° azimut (°), het noorden is nul, het oosten 90 enzovoort (stralingsrichting);
7° antennetype : fabrikant en referentie (indien van toepassing);
8° de coördinaten van de antennesite : de coördinaten moeten zowel in WGS84 als in lambert worden
opgegeven;
9° CRAB-code.

§3. De exploitant van de vast opgestelde zendantenne, vermeld in paragraaf 1, legt een
logboek aan waarin de zendtijd (per tijdseenheid) wordt bijgehouden.
Een journaal als vermeld in artikel 10 van het ministerieel besluit van 9 januari 2001
betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs, kan als
logboek als vermeld in het eerste lid, gelden.
§4. De minister kan verdere voorwaarden voor de kennisgeving, vermeld in paragraaf 2, en
voor het logboek, vermeld in paragraaf 3, bepalen.
Art. 6.10.2.3. De aanvraag van een conformiteitsattest wordt ingediend via de website van de
afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven.
De aanvraag van een conformiteitsattest bevat minstens de volgende elementen:
1° de gegevens van de aanvrager: naam van de exploitant, namelijk een rechtspersoon of een
natuurlijke persoon, telefoonnummer, e-mailadres, volledig adres van de vast opgestelde
zendantenne, namelijk straat, nummer, postnummer, gemeente;
2° de technische karakteristieken, namelijk azimut, afmetingen, hoogte vanaf het grondniveau
tot het midden van de zendantenne, frequentie, vermogen, tilt, horizontale openingshoek,
verticale openingshoek stralingspatroon en winst van de vast opgestelde zendantennes die
nodig zijn om het enkelvoudig SAR te bepalen in de zones buiten de veiligheidszone;
3° voor zendantennes, vermeld in artikel 6.10.2.1, tweede lid, een plan in horizontale projectie
van de zone waar theoretisch een enkelvoudig SAR van die zendantennes van meer dan
0,001 W/kg mogelijk is, met aanduiding van de landschappelijke kenmerken en
gebouwen;
4° voor zendantennes, vermeld in artikel 6.10.2.1, eerste lid, een plan in horizontale projectie
van de zone waar theoretisch een enkelvoudig SAR van die zendantenne van meer dan
0,0004 W/kg mogelijk is op verblijfplaatsen, met aanduiding van de landschappelijke
kenmerken en gebouwen;
5° een verticale projectie waarop de theoretische elektrische veldsterkte wordt aangegeven bij
maximaal vermogen;
6° een bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 6.10.2.8.
Als een van de zendantennes, vermeld in de aanvraag, op een plaats buiten de veiligheidszone
een enkelvoudig SAR van meer dan 0,001 W/kg kan veroorzaken, attesteert de exploitant door
metingen of berekeningen dat door het bijkomende elektromagnetische veld van die
zendantenne de grenswaarde voor de samengestelde velden, vermeld in artikel 2.14.2.1, niet
overschreden wordt. Die metingen of berekeningen worden gevoegd bij de aanvraag, vermeld
in het eerste lid.
De afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven, bezorgt de aanvraag
op elektronische wijze binnen een termijn van veertien dagen aan de bevoegde instelling.

Art. 6.10.2.4. De afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische golven, stelt
binnen een termijn van zestig dagen na de ontvangst van het volledige aanvraagdossier vast
of voldaan wordt aan de vereisten voor het afleveren van een conformiteitsattest. Als aan de
vereisten voldaan is, kent de afdeling, bevoegd voor milieuhinder van elektromagnetische
golven, het attestnummer toe en stuurt ze het attest elektronisch naar de aanvrager. Als niet
aan de vereisten voldaan is, deelt ze de redenen mee aan de aanvrager. De afdeling, bevoegd
voor milieuhinder van elektromagnetische golven, kan zich laten bijstaan door de bevoegde
instelling om de nodige berekeningen of metingen uit te voeren en om daarover een rapport
op te stellen.
Art. 6.10.2.5. Een conformiteitsattest wordt alleen afgeleverd als aan al de volgende
voorwaarden is voldaan:
1° de aanvraag van het conformiteitsattest voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel
6.10.2.3, tweede en derde lid, en artikel 6.10.2.7;
2° de berekeningen of metingen op basis van de elementen, vermeld in de aanvraag, zijn
correct;
3° op basis van de metingen of berekeningen voldoet de zendantenne aan de voorwaarden,
vermeld in deel 2, hoofdstuk 2.14, afdeling 2.14.2, en deel 6, hoofdstuk 6.10, afdeling
6.10.2.
Art. 6.10.2.6. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de vast
opgestelde zendantenne zich bevindt of zich zal bevinden, wordt door de afdeling, bevoegd
voor milieuhinder van elektromagnetische golven, elektronisch op de hoogte gebracht van de
afgifte van het conformiteitsattest. De kennisgeving bevat een niet-technische uitleg van de
evaluatie van het elektromagnetische veld ten gevolge van de vast opgestelde zendantenne.
In afwijking van het eerste lid wordt niet in een kennisgeving voorzien voor vast opgestelde
zendantennes die gebruikt worden voor militaire doeleinden of voor vast opgestelde
zendantennes die gebruikt worden om de veiligheid van de luchtvaart te garanderen.
Art. 6.10.2.7. De Vlaamse minister kan verdere voorwaarden voor de aanvraag van een
conformiteitsattest bepalen, meer bepaald voor de elektronische aanvraagprocedure en de
samenstelling van het aanvraagdossier.
Art. 6.10.2.8. §1. Elke exploitant die een conformiteitsattest aanvraagt, is een retributie
verschuldigd.
§2. Voor vast opgestelde zendantennes, vermeld in artikel 6.10.2.1, eerste lid, bedraagt de
retributie, vermeld in paragraaf 1, per aanvraag van een conformiteitsattest 200 euro.
Het bedrag van de retributie wordt jaarlijks aangepast aan de schommelingen van de
gezondheidsindex op basis van de volgende formule: 200 euro x het nieuwe indexcijfer /het
basisindexcijfer. Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand oktober van het
voorgaande jaar, en het basisindexcijfer is de gezondheidsindex van oktober 2009, namelijk
110,64 met het jaar 2004 als basisjaar.
§3. Voor vast opgestelde zendantennes, vermeld in artikel 6.10.2.1, tweede lid, bedraagt de
retributie, vermeld in paragraaf 1, per aanvraag van een conformiteitsattest 75 euro.
Het bedrag van de retributie wordt jaarlijks aangepast aan de schommelingen van de
gezondheidsindex op basis van de volgende formule: 75 euro x het nieuwe indexcijfer /het
basisindexcijfer. Het nieuwe indexcijfer is de gezondheidsindex van de maand oktober van het
voorgaande jaar, en het basisindexcijfer is de gezondheidsindex van oktober 2009, namelijk
110,64 met het jaar 2004 als basisjaar.
§4. Een bewijs van betaling van de retributie word bij de aanvraag van een conformiteitsattest
gevoegd.
§5. De Vlaamse minister bepaalt de voorwaarden en procedure voor de betaling van de
retributie en wijst de ambtenaren aan die belast zijn met de inning en de invordering van de
retributie.]

[AFDELING 6.10.3. BEPALINGEN
ANTENNES

OVER

BESTAANDE VAST

OPGESTELDE ZEND-

Toegevoegd bij art. 6 B.Vl.Reg. 16 december 2011, B.S. 13 januari 2012.
Art. 6.10.3.1. Bestaande vast opgestelde zendantennes voldoen bij de inwerkingtreding van
dit hoofdstuk aan deel 2, hoofdstuk 2.14, afdeling 2.14.2.
Art. 6.10.3.2. Voor bestaande vast opgestelde zendantennes is uiterlijk op 31 december 2011
een attest afgeleverd dat de conformiteit met deel 2, hoofdstuk 2.14, afdeling 2.14.2,
bevestigt.
Art. 6.10.3.3. De volgende documenten gelden als attest, vermeld in artikel 6.10.3.2:
1° een conformiteitsattest, vermeld in artikel 6.10.2.2;
2° een ontvangstbewijs of conformiteitsattest, afgeleverd door het BIPT ter uitvoering van het
koninklijk besluit van 29 april 2001 houdende de normering van zendmasten voor
elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz, of van het koninklijk besluit van 10
augustus 2005 houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven
tussen 10 MHz en 10 GHz.
Art. 6.10.3.4. Bestaande vast opgestelde zendantennes voldoen:
1° uiterlijk op 31 december 2012 aan artikel 6.10.2.1;
2° uiterlijk op 31 december 2015 aan artikel 6.10.2.2.]

Wat moeten wij nu doen en waar vinden wij de informatie ?
Wij werken momenteel, in samenwerking met verschillende adviserende vrienden en
met de ambtenaren van de dienst LNE van de Vlaams Gemeenschap aan het
verzamelen van de beschikbare informatie om alle elementen die nodig zijn om aan
de meldingsplicht te voldoen, zo eenvoudig mogelijk te vinden zullen zijn of te
berekenen.
Wij houden jullie zeker op de hoogte en vergeet het niet: VRA is er voor jou en door
jou!.
Beste 73
Gust
ON7GZ
Voorzitter V.R.A. vzw

