
   

Welk bestuurslichaam houdt  
toezicht op de markt? 

 
Het BIPT is belast met de correcte toepassing van de 
wetgeving inzake radioapparatuur. 
 
De dienst markttoezicht Equitel verricht het markttoezicht 
(bijv. winkels waar elektrische huishoudapparatuur, 
computermateriaal, medische toestellen, elektrische 
apparatuur of elektronica verkocht worden, doe-het-
zelfzaken, enz.) en houdt ook toezicht aan de grenzen in 
samenwerking met de douanedienst (invoer van containers, 
postpakketten, e-commerce, enz.). 
 
Als de apparatuur niet voldoet aan de voorschriften van de 
wetgeving wordt ze van de markt genomen, in beslag 
genomen of teruggeroepen en zal het verboden zijn ze op de 
markt te brengen. 
 
Het markttoezicht biedt bescherming aan de consument, 
draagt bij tot eerlijke mededinging en verhindert dat 
apparatuur wordt verhandeld die een gevaar kan betekenen 
voor de bevolking of schadelijke interferentie kan veroorzaken. 
 
Aanvullende informatie:  
 
Onze website:   http://www.bipt.be 
Operatoren   »   Telecom   »  Apparatuur 
 
Markttoezicht:  equipment@bipt.be 
   Tel: 02 226 87 01 
Algemene houdersvergunning: 
Dienst Toewijzingen: licencesradio@bipt.be 

Tel: 02 226 88 61 
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Verkoop van radioapparatuur: 
 

Informatie bestemd 
voor handelaars, 

importeurs 
en distributeurs 

 

Bestaan er speciale gevallen? 
Ja: de nationale beperkingen 

 
In sommige staten van de Europese markt kunnen 
beperkingen voor het op de markt brengen gelden voor 
radioapparatuur. 
 
De wetgeving bepaalt dat de informatie die op de verpakking 
staat het mogelijk moet maken om de lidstaten te identificeren 
waarin deze beperkingen bestaan; ze kunnen van tweeërlei 
aard zijn: 
• beperkingen betreffende de ingebruikneming, die 

verband houden met de nationale specificaties voor het 
gebruik van het spectrum; 

• voorschriften voor machtiging tot gebruik die betrekking 
hebben op individuele vergunningen of op voorwaarden 
die verbonden zijn aan een machtiging tot gebruik. 

 
Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1354 van de Commissie, 
die in werking is getreden op 9 augustus 2018, voorziet in 
twee manieren om de informatie met betrekking tot de 
beperkingen te presenteren op de verpakking: 
 
1. een tabel waarin het onderstaande pictogram moet 

worden opgenomen, alsook (onder of naast het 
pictogram) de afkortingen van de lidstaten in kwestie. 

 
2. de woorden “Beperkingen of voorschriften in”, gevolgd 

door de afkortingen van de lidstaten in kwestie.   
 
Die informatie is bestemd om de aandacht van de importeurs, 
distributeurs en eventuele kopers te vestigen op de 
beperkende voorwaarden. 
 
Situatie in België 
 
Voor het houden en het gebruik van bepaalde soorten van 
radioapparatuur moet men eerst een vergunning krijgen. 
De fabrikanten, importeurs en distributeurs die deze toestellen 
verkopen, moeten in het bezit zijn van een algemene 
houdersvergunning (zie informatie op het einde van dit 
document). 
Deze vergunningen kunnen worden verkregen bij het BIPT. 
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• de aanwezigheid van de EU-conformiteitsverklaring 
van de fabrikant of de vermelding van een internetlink 
om die te vinden 
 

Voorbeeld: 

 
 

Ontvangt u een partij van 500 draadloze deurbellen, dan 
moet op elke deurbel, alsook op de verpakking ervan de CE-
markering staan, EN moet elke deurbel zijn eigen 
conformiteitsverklaring hebben. 
 

• de traceerbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De artikelen 9 en 10 van het koninklijk besluit van 25 maart 2016 
betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur 
 
Juridisch gezien draagt u (handelaars, importeurs of 
distributeurs) een deel van de verantwoordelijkheid: u moet 
dus alle aandachtspunten verifiëren, ook al blijft in laatste 
instantie de fabrikant verantwoordelijk. 
 

Wat zijn de verplichtingen 
van de fabrikanten? 

 
De fabrikanten moeten ervoor zorgen dat hun producten aan 
de eisen voldoen. Zij moeten onder andere: 
• de technische documentatie opstellen; 
• de CE-markering aanbrengen; 
• de EU-conformiteitsverklaring opstellen; 
• de technische documentatie en de EU-

conformiteitsverklaring gedurende 10 jaar nadat het 
product in de handel is gebracht bewaren; 

• (zichzelf) identificeren: geregistreerde handelsnaam, 
adres, type-, partij- of serienummer op het product; 

• de bevoegde autoriteiten informeren in geval van risico 
voor de consument; 

• alle documenten die de conformiteit van het product 
aantonen ter beschikking stellen van de controle-
instanties. 

• erop toezien dat de instructies en informatie inzake 
veiligheid op zijn minst zijn opgesteld in alle talen van het 
land van bestemming 

 

Het is de fabrikant die verantwoordelijk is voor zijn product!  
 

Wat zijn de verplichtingen van de handelaars,  
importeurs of distributeurs? 

 

Door de -markering aan te brengen en door de EU-
conformiteitsverklaring toe te voegen verklaart de fabrikant 
dat zijn toestel voldoet aan alle eisen die op zijn product 
toepasselijk zijn. 
 

Wat moet u daarom nagaan? 
 

• de -markering op de verpakking 

 
• de -markering op het product 
 

 

Wat wordt verstaan onder  
radioapparatuur? 

 
Het gaat om alle apparatuur die radiogolven kan uitzenden 
en/of ontvangen, ongeacht of dat bedoeld is voor 
communicatie, om audiovisuele mediadiensten te verstrekken 
en/of voor radiodeterminatie. 
 
Enkele voorbeelden:  
• smartphones en snoerloze DECT-telefoons; 
• zendontvangers voor mobiele radio (PMR) die worden 

gebruikt in de zee- en luchtvaart, bewaking, omroep, ... 
• afstandsbedieningen van poorten (garages, auto’s), ... 
• draadloze alarmsystemen, draadloze micro’s en oortjes, 

draadloze camera’s; 
• toestellen die uitgerust zijn met een wifi- of bluetooth-

chip: computers, tablets, smartwatches, radiobestuurd 
speelgoed, ... 

• navigatiesystemen (gps, Galileo, Glonass), 
geolocatiesystemen (trackers); 

• slimme huishoudtoestellen: koelkast, koffiezetapparaat , 
... 

Kortom, elk toestel waarin een radiozender en/of een radio-
ontvanger zit. 

Welke wetgeving is van toepassing? 
 
De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie (in het bijzonder art. 32) aangevuld door het 
koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de 
markt aanbieden van radioapparatuur, vormen de omzetting 
in Belgisch recht van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees 
Parlement en de Raad (RED). 
 
De wetgeving schrijft voor dat radioapparatuur die op de 
markt wordt gebracht (d.w.z. verhandeld) moet voldoen aan 
essentiële eisen alsook aan andere eisen. Die eisen hebben 
betrekking op: 
• de gezondheid; 
• de  veiligheid van personen en huisdieren,  de 

bescherming van goederen;  
• de elektromagnetische compatibiliteit; 
• het efficiënte en geoptimaliseerde gebruik van het 

radiospectrum om geen schadelijke interferentie te 
veroorzaken; 

• bepaalde administratieve bepalingen.  

Wanneer u tijdens een controle de 
identiteit van “de persoon die 
verantwoordelijk is voor het op de markt 
brengen van de apparatuur” niet kunt 
geven, dan zult u verondersteld worden 
die persoon te zijn, op wie alle 
toerekenbare verantwoordelijkheid zal 
vallen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32014L0053

