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RETROACTA

Het ministerieel besluit van 1 september 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van
9 januari 2001 betreffende het aanleggen en het doen werken van radiostations door
radioamateurs heeft de C-vergunning (ON2-vergunning) vervangen door een
basisvergunning (ON3-vergunning). Het BIPT bezorgde alle houders van een ON2vergunning een ON3-vergunning met daarbij een nieuwe roepnaam. Het BIPT stelde ook
een nieuw examen samen voor aspirant ON3-vergunninghouders dat eenvoudiger is dan het
vroegere ON2-examen.
De radioamateurs met een ON3-vergunning beschikken evenwel over meer rechten dan
deze met een ON2-vergunning hoewel deze laatsten een moeilijker examen hebben
afgelegd. Het zou dan ook logisch zijn moesten deze over dezelfde rechten beschikken als
de houders van een ON3-vergunning.
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MOTIVERING

In onderdeel 4° van de bijlage 2 bij het besluit van 18 december 2009 betreffende de private
radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde
middelen past België Aanbeveling 05(06) van de CEPT1 betreffende de
noviceradioamateurvergunning (hierna genoemd: de Aanbeveling) toe.
Deze Aanbeveling bevat een lijst van landen waar houders van ON2-vergunning of van een
buitenlandse vergunning van een vergelijkbaar niveau de mogelijkheid hebben om
uitzendingen te verzorgen zonder dat zij een vergunning moeten bekomen van het
betreffende land. De personen die vroeger een ON2-vergunning hadden, profiteren
zodoende van dit internationale akkoord dat het vrije verkeer en het gebruik van hun
radioamateurstation in bepaalde Europese landen toestaat.
Het examen dat recht geeft op de Belgische ON3-vergunning is niet conform deze
Aanbeveling en wordt in het buitenland dientengevolge niet erkend. Het oude ON2-examen
daarentegen is wel met deze Aanbeveling in overeenstemming.
Een reeks van roepnamen voor twee soorten van vergunningen met verschillende rechten
levert een probleem. Daarom wil het BIPT in een eerste stap alle oude ON2vergunninghouders een ON2-roepnaam terug bezorgen wanneer zij dit wensen.
In een tweede stap kan bij de toekomstige herziening van de wetgeving betreffende de
radioamateurs de mogelijkheid worden bestudeerd om nieuwe ON2-vergunningen te geven.
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CEPT : Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications
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OPENBARE RAADPLEGING

Van 10 september 2010 tot 24 september 2010 heeft een openbare raadpleging
plaatsgevonden. Het BIPT heeft antwoorden ontvangen van de VRA2, van de UFRC3 en van
de UBA4 die geen enkel bezwaar aantekenen tegen dit ontwerpbesluit.
Dit besluit werd ook goedgekeurd door vier radioamateurs.
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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.
Het BIPT heeft een antwoord ontvangen vanwege de VRM, de Medienrat en de CSA die
geen bezwaren maken tegen de beslissing.
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Vlaamse Radio Amateurs
Union Francophone des RadioClubs
4
Unie van de Belgische Zendamateurs
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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 de houders van een basisvergunning
(ON3) die hun examen voor 15 september 2005 hebben afgelegd, de mogelijkheid te bieden
om een ON2-roepnaam terug te vragen.
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt gepubliceerd.
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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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