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Richtlijn voor het indienen van verzoeken voor het Certificeren van radio 

apparatuur aan boord van luchtvaartuigen ( richtlijn “Aeronautical Radio 

Licensing”)  
  

Geachte aanvragers,  

Met betrekking tot de certificerings-procedure en de certificering doorlooptijd van radio 

elektromagnetische zendinrichtingen aan boord van een luchtvaartuig, willen wij u meededelen 

dat, voor het in behandeling nemen van uw verzoek om in aanmerking te komen van een 

“Aeronautical Radio Licentie”, u de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) moet voorzien 

van alle relevante documenten van de radio elektromagnetische zendinrichtingen aan boord van 

het luchtvaartuig (hierna te noemen: radio).   

Deze zijn:  

• Radio datasheet(s)  

• Radio handleiding(en)  

• Fotokopie “Certificate of Aircraft Registration” die uitgegeven is door CASAS  

• Fotokopie vliegbrevet van de gezagvoerder(s) van het luchtvaartuig (artikel 39.4 van de 

ITU Radio Regulations)  

• Volledig ingevuld “Inlegvel marksegment Luchtvaart” (dit formulier is te downloaden 

vanuit de website van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), t.w.: www.tas.sr)   

• Kopie van de keuringsdocumenten, waar het luchtvaartuig als laatste was geregistreerd 

[indien ter beschikking].  

Bovengenoemde documentatie moet als hardcopy ingediend worden bij de TAS.  

Indien alle bovengenoemde documentatie zijn afgegeven, zal de TAS uw verzoek in behandeling 

nemen om daarna over te gaan tot de Inspectie van de radio(s) van het desbetreffende luchtvaartuig.  

1. De Inspectie Procedure is als volgt:   

  

a) Volgens artikel 36.1 van de ITU Radio Regulations zal de TAS tijdens de inspectie 

geassisteerd worden door een persoon, die bevoegd is om de radio(s) aan boord van het 

luchtvaartuig te bedienen.  

b) Tijdens de inspectie zullen test oproepen worden gedaan op de verschillende 

frequenties, waarbij de carrier frequenties, bandbreedte en de harmonisch en zullen 

worden opgemeten met een spectrum analyzer. Hierna wordt nagegaan of de radio(s) 

voldoet aan de technische specificaties van de TAS. De TAS hanteert de technische 

specificaties die zijn opgenomen in ICAO ANNEX 10, Vol.5.  
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c) Tijdens de inspectie zal de radio(s) aan boord van het luchtvaartuig en de antenne(s) 

worden gefotografeerd. Dit is nodig om het juiste model nummer te registreren in de 

monitoring database van de TAS.  

d) Indien blijkt dat aan bovengenoemde stappen niet is  voldaan en de radio(s) aan boord 

van het vliegtuig niet voldoet aan de Technische specificaties, zal de TAS volgens 

Artikel 39.5 en Artikel 39.6 van de ITU Radio Regulations, dit rapporteren aan CASAS 

en aan de persoon die verantwoordelijk is voor het luchtvaartuig. Indien aan 

bovengenoemde stappen is voldaan, zal de TAS een “Aeronautical Radio Licentie” 

uitgeven.  

De doorlooptijd is 20 werkdagen voor de behandeling en afhandeling van de aanvraag  

Bij het indienen van uw verzoek dient u te vermelden als uw luchtvaartuig voor binnenlandse of  

buitenlandse vluchten zal worden ingezet, vanwege de aard en informatie die op het certificaat 

opgenomen dient te worden.  

De kosten verbonden aan het afgeven van een certificaat (“Aeronautical Radio License”) bedragen 

USD 25 (Vijfentwintig Amerikaanse Dollars) en de kosten voor het uitvoeren van de inspectie 

bedragen USD 125 (Honderd vijfentwintig Amerikaanse Dollars).  

Mocht u nog vragen hebben, gelieve contact te maken met de Technische afdeling van de 

Telecommunicatie Autoriteit Suriname op het telefoonnummer (+597) 532523.  

Noot:   

Bij het doen van overmakingen dient u rekening mee te houden dat de bankkosten u in rekening 

gebracht kunnen worden. Dit bedrag maakt geen deel uit van het bedrag dat op de rekening van 

de TAS gestort dient te worden. Bankinformatie  

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname De 

Hakrinbank N.V.  

Rekeningnummer: 20.822.03.95(USD)  

Rekeningnummer: 20.670.11.16(SRD)  

Rekeningnummer: 26.807.45.26(Euro)  
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Voor buitenlandse overmakingen:  

Intermediary Bank:                                                                                                     Account with Institution:  

ING BANK,                                                                                                                   Hakrinbank N.V.  

24 Avenue, MARNIXI BRUSSEL                                                                                   Dr. S. Redmondstraat 11-13  

                                                                                                                                        Paramaribo, Suriname  

SWIFTcode: BBRUBEBB                                                                                              SWIFTcode: HAKRSRPA  

                                                                                                                                         ACC NR: 301010443345 

  

  

Beneficiary:  

Telecommunicatie Autoriteit Suriname  

Tweede Rijweg no. 47 hk. Cayottestraat 

Paramaribo, Suriname  

USD Account # 20.822.03.95  
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