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1.

RETROACTA

Er bestaan momenteel drie verschillende vergunningen voor radioamateurs: De Avergunning (HAREC1-ON4) die toegang verleent tot alle mogelijkheden, de B-vergunning
die toegang geeft tot de frequentiebanden boven 50 MHz en de basisvergunning (C) die
toegang geeft tot de VHF-, UHF- en HF-banden met beperkte eigenschappen.
Om een A-vergunning te behalen diende men in het verleden verplicht te slagen voor een
morse-examen. Naar aanleiding van de resultaten van de WRC-03 werd deze verplichting
op 4 augustus 2003 afgeschaft via een mededeling van de Raad.
http://www.ibpt.be/ShowContent.aspx?objectID=1544&lang=fr
Sindsdien kan elke houder van een B-vergunning een A-vergunning vragen zonder ook
maar het minste examen af te leggen op voorwaarde dat de roepnaam wordt gewijzigd.
Vandaag hebben ongeveer 500 radioamateurs hun A-vergunning behouden om twee
redenen:
1. ze willen geen extra bedrag betalen
2. ze willen niet van roepnaam veranderen

2.

MOTIVERING

In het besluit van 18 december 2009 werden de vergoedingen gestandaardiseerd voor alle
radioamateurvergunningen. Dit maakt een administratieve vereenvoudiging mogelijk voor
zover de roepnamen van de betrokken radioamateurs niet wijzigen.

3. OPENBARE RAADPLEGING
Van 24 juni 2010 tot 8 juli 2010 heeft een openbare raadpleging plaatsgevonden. Het BIPT
heeft antwoorden ontvangen van de VRA 2 en van de l’UBA 3 die geen enkel bezwaar
aantekenen tegen dit ontwerpbesluit.

4. SAMENWERKINGSAKKOORD
Het BIPT heeft conform de procedure beschreven in lid 1 en 2 van artikel 3 van het
samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 een ontwerpbesluit overgezonden aan de
gemeenschapsregulatoren:
Art. 3. Elke ontwerpbeslissing van een regulerende instantie die betrekking heeft op
elektronische communicatienetwerken wordt door de desbetreffende instantie overgemaakt
aan de andere regulerende instanties die zijn opgesomd in artikel 2, 2°, van dit
samenwerkingsakkoord.
De regulerende instanties die geconsulteerd worden bezorgen binnen de veertien
kalenderdagen hun opmerkingen aan de regulerende instantie die de ontwerpbeslissing heeft
overgemaakt.

1

Harmonised Amateur Radio Examination Certificates (Geharmoniseerde certificaten voor het examen van
radioamateur)
2
Vlaamse Radio Amateurs
3
Unie van de Belgische Zendamateurs
3

Het BIPT heeft een antwoord ontvangen vanwege de VRM die geen bezwaren maakt tegen
de beslissing. Er werd geen reactie ontvangen van de CSA en de Medienrat

5. BESLUIT
Krachtens de artikelen 13 en 39 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie en artikel 15 van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de
private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde
middelen, heeft de Raad van het BIPT besloten om een A-vergunning (HAREC) toe te
kennen aan de radioamateurs die houder zijn van een B-vergunning (ON1) met behoud van
hun roepnaam.
De reeks ON1-roepnamen staat open voor alle radioamateurs die houder zijn van een
HAREC-vergunning.
De personen die vroeger houder waren van een ON1-roepnaam kunnen hun roepnaam op
eenvoudig verzoek opnieuw gebruiken op voorwaarde dat die roepnaam nog vrij is.
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt gepubliceerd. De nieuwe
vergunningen zullen automatisch aan de betrokkenen worden verstuurd.

6. BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Overeenkomstig de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de
geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot
het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector hebt u de
mogelijkheid om beroep in te stellen bij het hof van beroep van Brussel, Poelaertplein 1, B1000 Brussel. Het beroep wordt, op straffe van nietigheid die ambtshalve wordt
uitgesproken, ingesteld door middel van een ondertekend verzoekschrift dat wordt
ingediend ter griffie van het hof van beroep van Brussel binnen een termijn van zestig dagen
na de kennisgeving van het besluit of bij gebreke aan een kennisgeving, na de publicatie van
het besluit of bij gebreke aan een publicatie, na de kennisname van het besluit.
Het verzoekschrift wordt ingediend op de griffie van het gerecht in hoger beroep in zoveel
exemplaren als er betrokken partijen zijn. Het verzoekschrift bevat op straffe van nietigheid
de vermeldingen van artikel 2, § 2, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de
rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003
met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en
telecommunicatiesector.
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