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VERGUNNING GEBRUIK FREQUENTIERUIMTE EN BEWIJS AANWIJZING RADIOSTATION AAN BOORD VAN
LUCHTVAARTUIGEN
LICENSE TO USE FREQUENCY SPACE AND AERONAUTICAL STATION LICENSE ABOARD AIRCRAFT
Op grond van de Telecommunicatiewet moet aan voorwaarden worden voldaan voor het gebruik van:
1. mobiele stations voor de recreatieve luchtvaart
(zweefvliegen, ballonvaren, valschermspringen, zeilvliegen, schermvliegen of vliegen met micro lichte
vliegtuigen) en
2. mobiele stations en portofoons aan boord van luchtvaartuigen.

The Telecommunications Act allows the use under conditions
of:
1. mobile stations for recreational aviation (gliders, free
balloons, para jumping, hang gliding, para gliding or
flights with microlight aircraft) and

Voor het gebruik van zowel grond- als mobiele stations is
een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte vereist.

The use of groundbased as well as mobile stations is subject
to a license for the use of the frequency space.

Formulieren voor het aanvragen of wijzigen van een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte en de voorwaarden waaronder daarvan gebruik gemaakt mag worden, zijn
verkrijgbaar bij:

Forms for application or change of a licence for the use of the
frequency space and the conditions applicable to the use are
available from:

Agentschap Telecom
Postbus 450
9700 AL Groningen
Telefoon: 050-5877444
Telefax: 050-5877400

Radio Communications Agency Netherlands
PO Box 450
9700 AL Groningen
The Netherlands
Telephone: 050-5877444
Telefax: 050-5877400

Verwijzend naar de bijlagen van het Verdrag inzake de Internationale burgerluchtvaart (Stb. H. 1947,65) behoort aan
boord van een luchtvaartuig een Bewijs Aanwijzing Radiostation aanwezig te zijn. Dit bewijs wordt afgegeven door de
Inspectie Verkeer en Waterstaat.

With Reference to the Annexes to the Convention on International Civil Aviation an aircraft shall carry a Radio Station
Licence. This Licence is issued by CAA NL.

Ingevulde aanvraag of wijzigingsformulieren voor het gebruik
van frequentieruimte voor de onder punt 1 en 2 genoemde
stations behoren rechtstreeks naar Agentschap Telecom te
worden gezonden. Na het verlenen van de vergunning door
Agentschap Telecom zal de Inspectie Verkeer en Waterstaat,
Divisie Luchtvaart op grond van een van Agentschap Telecom ontvangen kopie van de (nieuwe) vergunning voor het
gebruik van frequentieruimte als regel het Bewijs Aanwijzing
Radiostation (BAR) afgeven voor ALLE luchtvaartuigen met
een vast ingebouwd radiostation die in het Nederlandse
luchtvaartuigregister zijn ingeschreven ten name van de vergunninghouder.
Het Bewijs Aanwijzing Radiostation zal niet worden afgegeven voor luchtvaartuigen, waarin alleen gebruik wordt
gemaakt van een draagbaar mobiel station (bijv. portofoon),
dat niet tot de inventaris van het luchtvaartuig behoort.

Completed forms for the application or change of a licence
for the use of the frequency space for the under bullet 1 and
2 listed stations are to be sent directly to the Radiocommunications Agency Netherlands. After the licence has been
granted by the Radiocommunications Agency Netherlands, a
copy of the licence will be sent by the Agency and subsequently CAA NL will issue the Radio Station Licence (BAR)
for ALL aircraft registered in the Dutch aircraft registry with a
fixed mounted radiostation on the name of the holder of
the licence for the use of frequency space.

Eventuele vragen over deze AIC-B kunt u stellen aan:

Any questions with respect to this AIC-B, should be directed
to:

2. mobile stations and hand helds on board aircraft.

The Radio Station Licence will not be issued for aircraft, with
portable mobile stations only (for example hand helds),
which do not belong to the inventory of the particular aircraft.
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Inspectie Verkeer en Waterstaat
Divisie Luchtvaart
Beheer Luchtvaartuigregister
Postbus 575
2130 AN Hoofddorp

Inspectie Verkeer en Waterstaat
Divisie Luchtvaart
Beheer Luchtvaartuigregister
Postbus 575
2130 AN Hoofddorp
The Netherlands

Telefoon: 023-5663147 / 3117
Telefax: 023-5663006
e-mail: info.register@ivw.nl

Telephone: +31 (0)23-5663147/3117
Telefax: +31 (0)23-5663006
e-mail: info.register@ivw.nl

Geopend voor publiek: maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 en
13.30-16.00.

Open for public: Monday to Friday 09.00-12.00 and 13.3016.00.

Deze AIC-B vervangt MAL 14/93.

This AIC-B replaces MAL 14/93.
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