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Mag een gsm-signaal moedwillig verstoord worden? 

Inleiding 

Met moedwillig schadelijk storen bedoelen we hier het correct ontvangen of zenden van gegevens onmogelijk maken door 

gebruik te maken van actieve stoorzenders, ook wel jammers genaamd. De reden om dit te doen kunnen van allerlei aard zijn 

zoals  

kwaadwillig opzet zoals het verhinderen van het zenden van een inbraakalarm naar een meldkamer of  

storend gsm-gebruik vermijden in een school, op de werkplaats of een restaurant of 

algemene veiligheidsdoelstellingen nastreven zoals tijdens militaire operaties.  

Het verzwakken van het gsm-signaal door gebruik van bepaalde bouwmaterialen zoals isolatiematerialen met een dampscherm 

valt hierbuiten. 

Schadelijke storing 

In de “Wet betreffende de elektronische communicatie” van 13 juni 2005 die verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 20 

juni 2005 en bijgevolg van toepassing is vanaf 30 juni 2005 staat wat we moeten verstaan onder schadelijke storing, nl storing 

die het functioneren van een radionavigatiedienst of van andere veiligheidsdiensten in gevaar brengt, of die een 

overeenkomstig de van toepassing zijnde voorschriften werkende radiocommunicatiedienst, dienst voor de verstrekking van 

audiovisuele mediadiensten of elektronische-communicatiedienst ernstig  verslechtert, hindert of herhaaldelijk onderbreekt 

In art 15 van die wet staat heel duidelijk dat het verboden is schadelijke storing te veroorzaken. Verder staat er dat het Instituut, 

zijnde het BIPT schadelijke storingen onderzoekt op eigen initiatief of na een klacht en legt de passende maatregelen op 

teneinde deze schadelijke storingen te doen ophouden. Wanneer de schadelijke storingen veroorzaakt worden door apparatuur 

of installaties, worden de kosten om de schadelijke storingen op te heffen en te voorkomen ten laste gelegd van de 

verantwoordelijke gebruiker van de betreffende apparatuur of installaties.  

Wie de wet zelf wil raadplegen kan dat via volgende URL: 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2005061332 

 

Stoorzenders=jammers 

In art 33 van diezelfde wet staat dat het verboden is om radioapparatuur, met inbegrip van soorten radioapparatuur, die 

schadelijke storingen veroorzaakt te houden, te commercialiseren (in te voeren, in eigendom te hebben) of te gebruiken. 

Alsook mag dergelijke apparatuur niet op de EU markt worden aangeboden. 

Art 33 van deze wet voorziet echter wel ook aantal uitzonderingen voor de overheid zoals het gebruik van stoorzenders in 

gevangenissen, voor oefeningen van militairen op hun terreinen, door de ontmijningsdienst, door speciale eenheden, … 

In art 145 staat vervolgens dat bij overtreding van art 33 het toestel altijd in beslag genomen zal worden en verbeurd verklaard 

zal worden. Verder kan de Procureur des Konings een geldboete opleggen van €50 tot € 50.000. Deze bedragen moeten 

momenteel 8 vermenigvuldigd worden. Daarnaast kan een gevangenisstraf opgelegd worden. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2005061332


 

Daarenboven moet er ook nog rekening gehouden worden met gerechtskosten, tijdverlies, strafblad, eventuele burgerlijke 

partijstelling van operatoren inzake het verlies aan inkomsten en om eventuele gemaakte kosten te recupereren daar zij 

meestal zelf eerst een storing proberen op te lossen, … 

Besluit 

Schadelijke storing veroorzaken waardoor het goed functioneren van de radionavigatiedienst of van andere veiligheidsdiensten 

niet meer mogelijk is is verboden. Stoorzenders, ook wel jammers genoemd, die hiervoor gebruikt worden mag men niet in 

eigendom hebben, niet commercialiseren (invoeren, in eigendom hebben) en niet gebruiken. Zij mogen bijgevolg niet 

geïnstalleerd worden behalve in die uitzonderingen voor de overheid die de wet toelaat. 
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