WAT TE DOEN BIJ EEN BEZOEK DOOR HET BIPT?
Wie of wat is het BIPT?
Het BIPT is de federale overheidsdienst die onder andere belast is met de controle van het
radiospectrum (opsporen van radiostoringen) en de -markt.
De leden van het BIPT zijn officier van gerechtelijke politie wat een aantal bevoegdheden met zich
meebrengt:
Zo mogen zij, in geval van een storing door een CE-conform product; overeenkomstig de Belgische en EU
wetgeving de installatie (laten) uit dienst zetten zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden
om de bron van de storing op te sporen en te verhelpen. In sommige gevallen wil het BIPT ook aanwezig
zijn wanneer de installatie terug opgestart wordt.
Veroorzaken de producten van HAM International een probleem?
De producten van HAM International zijn CE-conform gekeurd en kunnen technisch gesproken zelf geen
storingen genereren, andere storingsbronnen binnen een gebouw kunnen dat wel. Het BIPT wijst vaak
en onterecht onze producten aan als “storingsbron” en dreigen er mee uw toestel in beslag te nemen.
Wij vragen u om daar niet blind in mee te gaan omdat het BIPT op die manier elke mogelijkheid
ontneemt om te bewijzen dat het probleem niet aan uw toestel ligt.
We wijzen er graag op: een CE-conform product mag niet in beslag genomen worden en; u bent ook niet
verplicht het toestel mee te geven voor onderzoek.
De CE-conformiteit van een product wordt gestaafd door een stikker op het product en door een
verklaring van overeenkomst opgemaakt door de fabrikant ervan.
Indien de leden van het BIPT toch aandringen om uw toestel mee te nemen, schenden ze uw
mogelijkheden van verdediging en onderzoek van waar de storing echt vandaan komt, want nadien
kunnen we niet meer bewijzen dat mogelijke storingen niet veroorzaakt worden door uw product.
Daarom is het belangrijk dat u ons zo snel mogelijk contacteert zodat wij ter plaatse de nodige
vaststellingen kunnen doen.
Maar denk ook hieraan: wanneer u uw toestel toch meegeeft met het BIPT dan zal u zelf, desnoods via
uw advocaat en mogelijks zelfs via een gerechtelijke procedure uw toestel moeten proberen
terugkrijgen.
Concreet: wat als het BIPT u vraagt hun formulier in te vullen?
1- De producten van HAM International zijn niet in strijd met de WET van 13 juni 2005 betreffende
elektronische apparatuur. Het BIPT zal u daar andere zaken over vertellen, maar vergeet daarbij te
vermelden dat een klacht die zij destijds bij de Onderzoeksrechter te Gent heeft ingediend, heeft
geleid tot een deskundig onderzoek waarin is vastgesteld dat ons toestel niet in strijd is en de klacht
heeft dan ook geen gevolg gekend.

Het is dus in uw eigen voordeel een PV te laten opstellen van hun vaststellingen. Hierbij is het
belangrijk aan te geven dat u het toestel niet vrijwillig wil meegeven.
U mag dus het desbetreffende vakje op een eventueel PV van het BIPT niet aankruisen.
2- Alleen in het geval van een niet CE-conform product wordt het product na het opmaken van een PV
door het BIPT in beslag genomen en verbeurd verklaard.
3- Wij vragen u niet om medewerking te weigeren wanneer het BIPT langskomt. Integendeel, het is
zelfs aan te raden om uw medewerking te verlenen aan het onderzoek ten einde de mogelijke
storing zo spoedig mogelijk op te sporen. Alleen is het belangrijk dat het BIPT niet alle sporen wist en
dat wij niet in de onmogelijkheid geplaatst worden om vast te stellen dat de storing niet van ons
toestel komt en daarna de eventuele storing te verhelpen. Alle onderdelen van de installatie moeten
ter plaatse blijven zodat de storingsbron kan opgespoord worden en u verder kan gebruik maken van
uw GSM versterkingssysteem.
4- Indien het BIPT een PV opmaakt; vraag daarvan onmiddellijk een kopie of vraag of je er een kopie
van mag maken.
5- U kan zoals voorzien op het PV vragen en laten noteren dat de constructeur of zijn verdeler een
onderzoek komt doen naar de oorzaak van de eventuele storingen zodat daar geen twijfel over
bestaat alsook vragen dat de verklaring van CE-conformiteit van het product bij het PV gevoegd
wordt.
6- U bent niet verplicht het PV te ondertekenen als erin staat dat u vrijwillig en zonder verhaal afstand
doet van uw product. Indien u het PV wel ondertekent moet u dat steeds doen onder voorbehoud
van alle rechten en zonder nadelige bekentenis en desnoods daar uitdrukkelijk bij vermelden, indien
dat het geval was, dat u heeft gevraagd om de storing door ons te laten onderzoeken en dat zulks
geweigerd werd.
7- Tenslotte: de besprekingen met de heren van het BIPT kunnen best plaatsvinden in een lokaal waar
alles d.m.v. video kan opgenomen worden zodat een en ander nadien rustig opnieuw kan worden
bekeken. Het is voor ons en voor u ook belangrijk om te weten wat het BIPT zegt over onze toestellen
en over de storing.

