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RETROACTA/VOORGAANDE
Op 4 augustus 2003 heeft het Instituut beslist om overeenkomstig de resultaten van de CMR 2003
de verplichting op te heffen om morsecode te kennen om toegang te hebben tot de decametrische
banden. (onder de 30 MHz).
Sinds die datum organiseert het Instituut geen morse-examen meer.

MOTIVERING
Sommige landen eisen van radioamateurs altijd dat ze morsecode kennen om toegang te krijgen tot
bepaalde voorrechten.
Het Instituut levert daarom attesten inzake kennis van morsecode af op basis van examens die voor
augustus 2003 zijn afgelegd.
Er rijst een probleem voor de radioamateurs die geen toets over de kennis van morsecode hebben
afgelegd en die een dergelijk attest willen verkrijgen.

RAADPLEGING
Er is door het Instituut een raadpleging gehouden van 21 juni 2006 tot 5 juli 2006.
Er zijn twee bijdragen ontvangen. Allebei vóór het ontwerp.
Een respondent heeft echter gevraagd dat de kandidaten een sleutel zouden mogen gebruiken die
de punten en strepen automatisch voortbrengt. Het ontwerp is in die zin aangepast.
De andere bijdrager heeft gevraagd dat de toetsen gratis zouden zijn. Aangezien de erkende
verenigingen vrij zijn om al dan niet een bijdrage in de kosten te vragen en aangezien die
mogelijkheid de erkende verenigingen ertoe kan aanzetten om de toetsen te organiseren, is dat
voorstel niet in aanmerking genomen.

BESLUIT
Overeenkomstig artikel 1 12° van het ministerieel b esluit van 9 januari 2001 tot wijziging van het
ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het aanleggen en het doen werken van
radiostations door radioamateurs, beslist het Instituut om de organisatie van toetsen over de kennis
van morsecode toe te vertrouwen aan de erkende verenigingen van radioamateurs.
Die toetsen zullen aan de volgende voorwaarden onderworpen zijn:
1. De erkende verenigingen stellen het Instituut op de hoogte van hun wens om toetsen te
organiseren over de kennis van morsecode.
2. De data van de toetsen worden minstens een maand voor die toetsen aan het Instituut
meegedeeld.
3. De toetsen over de kennis van morsecode moeten worden afgenomen door twee
examinatoren die:
a. sinds ten minste vijf jaar een A-vergunning (HAREC) hebben
b. geslaagd zijn voor een morsetoets met een snelheid die ten minste gelijkwaardig is
aan die van de toets die ze afnemen.
4. De examinatoren worden door het Instituut goedgekeurd
5. De toetsen over de kennis van morsecode worden afgenomen met een snelheid van vijf
woorden per minuut
6. De erkende verenigingen van radioamateurs kunnen toetsen organiseren met hogere
snelheden wanneer bewezen is dat een vreemd land die snelheid oplegt.
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7. De morsetoets bestaat in het auditief ontvangen en het versturen van signalen in morse
gedurende drie minuten. Geslaagd zijn de kandidaten die bij het ontvangen de tekst op een
leesbare manier hebben overgeschreven met een maximum van 4 fouten, en die bij het
versturen de tekst voldoende begrijpelijk hebben verzonden met een maximum van een
niet-gecorrigeerde fout en 4 gecorrigeerde fouten.
8. De erkende verenigingen van radioamateurs kunnen met de toestemming van het Instituut
afwijken van de voorwaarden onder punt 7.
9. Het versturen van morsesignalen kan geschieden met onverschillig welk type sleutel. De
kandidaten kunnen voor de toets hun eigen sleutel gebruiken.
10. De erkende verenigingen kunnen aan de kandidaten een bijdrage in de kosten vragen van
maximum 10 euro.
Op basis van de resultaten van die toets, zal het Instituut een attest inzake kennis van morsecode
afleveren.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN
Overeenkomstig de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de
geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 hebt u de mogelijkheid om
tegen dit besluit beroep aan te tekenen bij het hof van beroep te Brussel, Poelaertplein 1, B-1000
Brussel binnen zestig dagen na de kennisgeving ervan. Het hoger beroep wordt ingesteld: 1° bij
akte van een gerechtsdeurwaarder die aan de tegenpartij wordt betekend; 2° bij een verzoekschrift
dat, in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn, ingediend wordt op de griffie van het gerecht
in hoger beroep; 3° bij ter post aangetekende brief die aan de griffie wordt gezonden; 4° bij
conclusie, ten aanzien van iedere partij die bij het geding aanwezig of vertegenwoordigd is. Met
uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie wordt ingesteld, vermeldt de akte
van hoger beroep, op straffe van nietigheid de vermeldingen van artikel 1057 van het gerechtelijk
wetboek.
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