Wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van
het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen –
Koninklijk uitvoeringsbesluit – Bijlage 2

REPERTORIUM VAN DE MACHTIGINGEN VERLEEND DOOR DE MINISTER
Machtigingsnr.

operator
ruimtevoorwerp (inschrijving in het internationaal register van de Verenigde Naties)

algemene beschrijving van de activiteiten

gebruikte radiofrequentie(s) voor de activiteiten (vermeld M voor Mega, of G voor Giga, in het vet omkaderde vakje)
,

Hz

,

,

Hz

Hz

nr./ref. van de machtigingen verleend door de Belgische of buitenlandse organisatie verantwoordelijk voor de toekenning van de frequenties.

effectieve begindatum van de activiteiten

geplande einddatum van de activiteiten

datum van de indiening van de aanvraag

datum van de toekenning van de machtiging

specifieke voorwaarden van toepassing op de machtiging

effectieve datum van de beëindiging van de activiteiten:
Indien het ruimtevoorwerp door België werd ingeschreven, status / positie van het ruimtevoorwerp
op de datum van de effectieve beëindiging van de activiteiten:
 in een kerkhofbaan geplaatst (de nieuwe coördinaten moeten het voorwerp zijn van een wijziging
van de inschrijving in het Nationaal register van de ruimtevoorwerpen, conform artikel 14, §2, 8°
van de Wet)
 uit de baan nemen (terugkeer in de atmosfeer: datum, plaats en coördinaten van terugkeer)
 in de initiële baan behouden
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van
houdende uitvoering van sommige
bepalingen van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen
van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du
portant exécution de certaines dispositions de la loi
du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux.
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des Indépendants et de l'Agriculture,
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