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1.

Inleiding

1. Dit besluit bepaalt de specifieke regels voor het gebruik van een onbemand radiostation en het
gebruik van een op afstand bediend radiostation.
2. Het definieert overigens ook de regels voor de opleiding en het gebruik van de roepnamen voor
de radioamateurs.

2.

Noodzaak tot aanpassing

3. De radioamateuractiviteit wordt geregeld door het koninklijk besluit van 18 december 2009
betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten
met gedeelde middelen (hierna “KB van 18 december 2009”), aangepast door het koninklijk
besluit van 14 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009

betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten
met gedeelde middelen, dat in werking is getreden op 1 januari 2019.

4. De reglementaire aanpassingen aangebracht in het KB van 18 december 2009 op het stuk van
de procedure voor de toekenning van de vergunningen van radiostations voor radioamateurs
(de zogeheten “stations van de 5e categorie”) hebben een impact op de bepalingen in verband
met de onbemande radiostations. Om ervoor te zorgen dat er duidelijk kennis kan worden
genomen van deze regels, worden de voorwaarden/nadere bepalingen noodzakelijk voor het
aanleggen en doen werken van deze onbemande stations vastgelegd in bijlage 1.
5. Bovendien vereisen de nieuwigheden in verband met de types van bedieningscertificaten, in het
bijzonder de herinvoering van een bedieningscertificaat van klasse B, een herziening door het
BIPT van de bepalingen met betrekking tot de toewijzing van roepnamen aan de radioamateurs.
6. Aangezien een radioamateur immers voortaan niet langer een “vergunning” krijgt maar een
“bedieningscertificaat van klasse A, B of C, afhankelijk van het afgelegde examen, volstaat het
om dat certificaat voor te leggen om een specifieke roepnaam te krijgen aan de hand waarvan
een unieke identificatie van de afzender van een bericht onder radioamateurs mogelijk is.
7. Dat zal worden besproken in bijlage 2 die de regels bepaalt voor de toewijzing van roepnamen
aan de houders van een bedieningscertificaat van de 5e categorie alsook de stations van de 5e
categorie en de gebruiksregels met betrekking daartoe vastlegt.
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3.

Regelgevend kader

8. Wat betreft de radiostations van de 5e categorie die onbemand werken alsook de van op afstand
bediende stations, haalt het Instituut zijn bevoegdheden voornamelijk uit artikel 13 van de wet
van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie op het stuk van het beheer van het
spectrum van de radiofrequenties, het onderzoek van aanvragen tot gebruik, de coördinatie en
de controle op het gebruik van de radiofrequenties.
9. Bovendien gelast het KB van 18 december 2009 het Instituut met de analyse van aanvragen van
een vergunning voor een station van de 5e categorie (art. 6 en art. 17/5 tot 17/6) en legt de
regels vast (te controleren door het Instituut) betreffende de vergunning en het gebruik van het
station (artikel 8 en volgende, art. 17/6 tot 17/8).
10. Wat betreft de roepnamen die op specifieke wijze worden toegewezen aan de radioamateurs
maakt artikel 6/1, § 1, van het KB van 18 december 2009 een onderscheid tussen twee
hypothesen waarbij het Instituut een roepnaam toewijst:
1° per houder van een bedieningscertificaat en
2° per radiostation dat onder de 5e categorie valt, wanneer dit eigendom is van een
rechtspersoon.
11. Artikel 6/1, § 3, eerste lid, van het KB van 18 december 2009 verplicht het Instituut om de
samenstelling van de roepnamen en de toewijzingsregels ervan conform de internationale regels
vast te leggen.

4.

Motivering

4.1. Regels met betrekking tot het aanleggen en het doen werken van
onbemande radiostations
12. Vóór 1 januari 2019 konden enkel de radioamateurclubs en de erkende
radioamateurverenigingen een vergunning krijgen om onbemande radiostations aan te leggen
en te doen werken (ook “onbemande automatische stations” geheten).
13. Sinds 1 januari 2019 kunnen natuurlijke personen die een certificaat van klasse A hebben
voortaan een vergunning aanvragen om een onbemand station te houden en te gebruiken, enkel
wanneer ze een technologie van uitzending via pakketten gebruiken (APRS, DapNet, enz.).
14. De te volgen procedure om een dergelijke vergunning aan te vragen, vereist ook een update.
15. Zo worden de bepalingen in verband met het aanleggen en doen werken van onbemande
stations gepreciseerd in bijlage 1.

4.2. Regels met betrekking tot het aanleggen en het doen werken van op
afstand bediende radiostations
16. Vóór 1 januari 2019 konden enkel de radioclubs en de erkende radioamateurverenigingen een
vergunning krijgen om van op afstand bediende radiostations aan te leggen en te doen werken.
17. Sinds 1 januari 2019 kunnen natuurlijke personen die een klasse A-certificaat hebben, voortaan
de vergunning voor het houden en gebruiken van eenop afstand bediend station aanvragen.
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18. De te volgen procedure om een dergelijke vergunning aan te vragen, dient dan ook te worden
verduidelijkt.
19. Zo worden de bepalingen voor het aanleggen en doen werken van op afstand bediende stations
gepreciseerd in bijlage 2.

4.3. Wat betreft de toewijzing van roepnamen aan de radioamateurs
20. Het BIPT kent roepnamen toe aan de houders van een bedieningscertificaat van de 5e categorie
alsook aan de radiostations die zich in België bevinden, met inachtneming van de internationale
overeenkomsten.
21. De radioamateurs met een vreemde nationaliteit die in het buitenland wonen, kunnen in België
een examen afleggen en een attest van slagen behalen voor een examen maar ze kunnen geen
houder van een Belgisch bedieningscertificaat worden.
22. Indien ze in België verblijven, kunnen ze de examens afleggen en een bedieningscertificaat
afgeleverd krijgen.
23. De radioamateurs met een vreemde nationaliteit die al meer dan 3 maanden in België verblijven,
moeten een Belgisch bedieningscertificaat en een vergunning voor hun radiostation aanvragen.
24. Bij hun definitieve terugkeer naar het buitenland moeten de radioamateurs met een vreemde
nationaliteit onmiddellijk de vergunning voor het station teruggeven aan het BIPT.
25. Het BIPT is, a contrario, dus niet bevoegd om een vergunning af te geven voor een radiostation
dat zich buiten het Belgische grondgebied bevindt, ongeacht of dit tot een burger met Belgische
of andere nationaliteit behoort. De stations van Belgische burgers buiten de landsgrenzen, vallen
onder de bevoegdheid van de staat waarin ze zich bevinden.
26. Een radioamateur die permanent of minstens gedurende een jaar in het buitenland woont, kan
dus geen vergunning vragen voor zijn station in het buitenland maar kan een
bedieningscertificaat vragen aan de hand waarvan hij een vergunning kan aanvragen voor een
station in het buitenland.
27. Enkel het station aan boord van het internationale ruimtestation (ISS) en de wetenschappelijke
basis “Prinses Elisabeth” op de zuidpool vallen onder de bevoegdheid van het BIPT aangezien
ze onder geen enkele andere nationale rechtspraak vallen.
28. De regels voor toewijzing van roepnamen aan de radioamateurs zijn opgenomen in bijlage 2.

5.

Openbare raadpleging

29. Er is door het BIPT een openbare raadpleging gehouden van XX/ XX/ XXXX tot en met XX/XX/
XXXX. Er zijn XX antwoorden ontvangen.
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6.

Besluit

30. Het BIPT beslist om het volgende goed te keuren:
- de bepalingen in verband met het aanleggen en doen werken van onbemande stations van de 5e
categorie zoals gepreciseerd in bijlage 1.
- de bepalingen in verband met het aanleggen en doen werken van op afstand bediende stations
van de 5e categorie zoals gepreciseerd in bijlage 2.
- de bepalingen in verband met de toewijzing van roepnamen voor de radioamateurs, zoals
aangegeven in bijlage 3.
Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt gepubliceerd.

7.

Beroepsmogelijkheden

31. Overeenkomstig artikel 2, § 1, 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 hebt u de
mogelijkheid om tegen dit besluit beroep in te stellen bij het Marktenhof, Poelaertplein 1, B-1000
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.
32. Het verzoekschrift bevat op straffe van nietigheid de vermeldingen vereist door 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. Indien het verzoekschrift elementen bevat die u
als vertrouwelijk beschouwt, dan moet u dat uitdrukkelijk aangeven en op straffe van nietigheid,
een niet-vertrouwelijke versie van dat verzoekschrift indienen. Het Instituut publiceert op zijn
website het verzoekschrift dat door de griffie van het gerecht genotificeerd is. Elke
belanghebbende partij kan in de zaak tussenkomen binnen dertig dagen na deze publicatie.

Axel Desmedt
Lid van de Raad

Jack Hamande
Lid van de Raad

Luc Vanfleteren
Lid van de Raad

Michel Van Bellinghen
Voorzitter van de Raad
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Bijlage 1. Regels met betrekking tot het aanleggen en het doen
werken van onbemande radiostations
1. Indiening en behandeling van de aanvraag
De aanvraag om een onbemand stations aan te leggen en te doen werken wordt ingediend via het
standaardformulier dat de administratieve en technische data van het station bevat en ter
beschikking wordt gesteld op de website van het BIPT. Aanvragen die niet via deze weg worden
ingediend of niet volledig lijken ingevuld te zijn na onderzoek, zullen niet behandeld worden.
Per aanvraag ingediend door een erkende radioamateurvereniging of radioclub, moet de vereniging
twee technische verantwoordelijken aanduiden die zullen zorgen voor het onderhoud van het station
en die, desgevallend, het station op elk moment kunnen loskoppelen. Deze technische
verantwoordelijken moeten beschikken over een bedieningscertificaat van klasse A.
Na ontvangst van een aanvraag ingediend door een erkende radioamateurvereniging of een
radioclub, raadpleegt het BIPT de houders van een vergunning voor een onbemand station dat zou
kunnen getroffen worden door de aanvraag.
Eventuele bezwaren moeten ingediend worden binnen 15 dagen na de raadpleging van het BIPT.
Voor stations die de werking van amateurstations in de buurlanden kunnen beïnvloeden, wordt de
goedkeuring gevraagd van de verenigingen van de buurlanden die verantwoordelijk zijn voor de
harmonisering van het frequentiegebruik in de radioamateurbanden.
De aanvragen worden behandeld in de volgorde waarin ze worden ingediend bij het BIPT.
Er kunnen echter tijdelijke vergunningen worden afgegeven voor een periode van minder dan een
jaar, bijvoorbeeld voor radioamateurevenementen zoals het opzetten van een noodnetwerk of een
“ARDF”-wedstrijd 1. In dat geval moet de aanvraag specificeren voor welke periode de vergunning is
gewenst.

2. De vergunning voor een onbemand station
De vergunning is geldig tot het einde van het kalenderjaar. Indien de technische parameters niet
wijzigen en het jaarlijks recht bedoeld in artikel 37 van het KB van 18 december 2009 werd betaald,
zal de vergunning verlengd worden voor een periode van een jaar. Bij niet-betaling van het jaarlijks
recht wordt de vergunning niet verlengd.
De geldigheid van de tijdelijke vergunningen wordt gespecificeerd in de aanvraag maar mag niet
langer lopen dan 31 december. Deze vergunningen worden niet automatisch verlengd.
Voor een tijdelijke vergunning voor een periode dat over twee kalenderjaren loopt zijn twee
afzonderlijke aanvragen vereist.
Elk onbemand radioamateurstation vereist een specifieke vergunning wanneer het bestaat in een
station als aanvulling op een thuis geïnstalleerd station.

1

Amateur Radio Direction Finding
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3. Bediening
Conform de artikelen 50/1 en 51 van het KB 2009, moeten de verantwoordelijken van het in de
aanvraag gespecificeerde onbemande station de controlediensten van het BIPT toegang verlenen
tot het station zodat zij hun controletaken kunnen uitvoeren.
De controlediensten van het BIPT kunnen, om de inachtneming van de reglementering te
garanderen, alle nodige maatregelen treffen met name om het station buiten werking te stellen,
zelfs de internetverbinding van het station deactiveren. Ze kunnen ook beperkingen opleggen aan
het station betreffende de technische gegevens of het gebruik van het onbemand station verbieden
gedurende een bepaalde periode.
Het station mag pas opnieuw geactiveerd worden na akkoord van de controlediensten van het BIPT.

4. Intrekking van de vergunning
Indien tijdens controle blijkt dat het onbemande station niet geconfigureerd is volgens de
vergunningsvoorwaarden, kan het BIPT beslissen om de vergunning te schorsen of in te trekken. Bij
intrekking van de vergunning moet het station volledig ontmanteld worden binnen een termijn van
drie maanden. De stationsverantwoordelijke brengt het BIPT daarvan op de hoogte.
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Bijlage 2. Regels met betrekking tot het aanleggen en het doen
werken van op afstand bediende stations
Het BIPT machtigt de houders van een bedieningscertificaat van klasse A (conform artikel 17/5 van
het KB van 18 december 2009) en de radioclubs (conform artikel 17/6 van het KB van 18 december
2009) om een op afstand bediend radioamateurstation te gebruiken vanaf het Belgische
grondgebied.
Om eventuele storingen te vermijden en de inachtneming van de opgelegde voorwaarden te
garanderen, kan het BIPT bijkomende technische voorwaarden opleggen.

1. De vergunning voor een van op een afstand bediend station
De vergunning is geldig tot het einde van het kalenderjaar. Indien het jaarlijks recht bedoeld in
artikel 37 van het KB van 18 december 2009 werd betaald, wordt de vergunning verlengd voor een
periode van een jaar. Bij niet-betaling van het jaarlijkse recht wordt de vergunning niet verlengd.
Elk op afstand bediend station vereist een specifieke vergunning wanneer het bestaat in een station
als aanvulling op een thuis geïnstalleerd station.

2. Voorwaarden voor het houden en het gebruik van het station
•
•
•
•
•
•
•

De vergunning moet zich in het lokaal bevinden waarin het op afstand bediende station is
ondergebracht.
Wanneer de plaats waar het station zich bevindt onbewoond is, moet de houder van de
vergunning voor een van op afstand bediend station zijn gsm-nummer duidelijk en zichtbaar
aangeven aan de ingang van het station. De operator moet bereikbaar zijn op dat nummer.
De houder van de vergunning van een op afstand bediend station ziet erop toe dat derden
die geen houder zijn van een bedieningscertificaat van klasse A, geen toegang hebben.
De internetverbinding gebruikt om het station uit te baten mag derden niet de mogelijkheid
bieden om het station te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van
het station.
De houder van het op afstand bediende station is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn
station en mag geen vergoeding of compensatie ontvangen voor het gebruik ervan door
derden.
Het op afstand bediende station moet ook buiten dienst kunnen gesteld worden via de
internetverbinding.
In geval van storing, moet de houder van de vergunning voor het van op afstand bediende
station, op het verzoek van het BIPT ter plaatse komen binnen de 3 uur of zich organiseren
om toegang te verschaffen tot de site binnen dezelfde termijn.

3. Intrekking van de vergunning
Indien tijdens controle blijkt dat het van op afstand bediende station niet beantwoordt aan de
vergunningsvoorwaarden, kan het BIPT beslissen om de vergunning te schorsen of in te trekken. Bij
intrekking van de vergunning moet het station volledig ontmanteld worden binnen een termijn van
drie maanden. De stationsverantwoordelijke brengt het BIPT daarvan op de hoogte.
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Bijlage 3. Regels voor de samenstelling en het gebruik van de
roepnamen voor de radioamateurs
Het BIPT kent roepnamen toe aan de houders van een bedieningscertificaat van de 5e categorie
afhankelijk van het niveau ervan of per station van de 5e categorie.
De radioamateurs die een roepnaam gebruiken, zijn verplicht om de in deze bijlage opgenomen
gebruiksregels in acht te nemen.

1. Samenstelling van de roepnamen
Elke roepnaam bestaat uit drie delen:
a. een prefix;
b. een cijfer dat wordt gekozen afhankelijk van de klasse van het bedieningscertificaat;
c. een suffix dat kan worden gekozen door de radioamateur (op voorwaarde dat deze
roepnaam vrij is).
Er kunnen drie soorten van roepnaam worden toegewezen aan de radioamateurs.
1. De gewone roepnaam, voor elke radioamateur, radioclub of erkende vereniging.
2. De korte roepnaam; voorbehouden aan de houders van een bedieningscertificaat van klasse
A alsook aan de radioclubs en erkende radioamateurverenigingen die een gewone roepnaam
hebben.
3. De speciale roepnaam, voorbehouden aan de radioclubs en de erkende verenigingen.

1.1 De gew one roepnaam
Het formaat van de gewone roepnaam voor natuurlijke personen wordt als volgt gedefinieerd:
Bedieningscertificaten
Klasse A (HAREC)
Klasse B
Klasse C

Prefix
ON
ON
ON

Cijfer

1, 4, 5, 6, 7, 8 en 9
2
3

Suffix
2 of 3 letters
2 of 3 letters
2 of 3 letters

Roepnamen voor clubstations moeten altijd gekozen worden uit de reeks die bestemd is voor het
klasse A-bedieningscertificaat.
Radioclub en erkende
vereniging

Prefix

Cijfer

Suffix

ON

1, 4, 5, 6, 7, 8 en 9

2 of 3 letters

Het suffix van de roepnaam van een onbemand station kan worden gekozen door een erkende
vereniging of een radioclub. Het prefix “ON” en het cijfer “0” zijn verplicht.
Onbemand station

Prefix
ON

Cijfer

0

Suffix
2 of 3 letters
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1.2. De korte roepnaam
Het formaat van de korte roepnaam wordt als volgt gedefinieerd:
Bedieningscertificaten
Klasse A (HAREC)

Prefix
OO tot OT

Cijfer

Suffix
1 letter

0 tot 9

1.3. Speciale roepnam en
Het suffix wordt samengesteld door een reeks van letters en cijfers, maar moet eindigen met een
letter.
Speciale
roepnaam

Prefix

Cijfer

ON tot OT

0 tot 9

Suffix
Reeks van letters en cijfers die eindigt
met een letter.

De volgende samenstellingen zijn verboden als speciale roepnaam:
Prefix

Cijfer

ON tot OT

0 tot 9

Suffix
1, 2 of 3
letters

1.4. Speciale prefix en
De erkende verenigingen kunnen, bij het BIPT, de toewijzing van een speciaal prefix vragen dat mag
worden gebruikt door alle radioamateurs ter gelegenheid van een bijzonder evenement in de reeks
“OO” tot “OT”. Deze toelating geldt niet voor de korte roepnamen, de speciale roepnamen en de
automatische onbemande stations (ON0). De looptijd van deze toelating is maximaal één jaar.

2. Toekenningsvoorwaarden voor een roepnaam
2.1. Algem een

Een roepnaam kan op geen enkele wijze worden gereserveerd.
De aanvrager mag drie voorkeuren van roepnaam opgeven. Indien alle gevraagde roepnamen reeds
zijn toegewezen, zal het BIPT zelf een roepnaam toekennen.
De aanvragen voor afgifte van een roepnaam of een speciaal prefix van een roepnaam, zijn
onderhevig aan dossierrechten en bijdragen bedoeld in bijlage 1 van het KB van 18 december 2009.

2.2. Gew one roepnam en
De roepnamen van de verschillende stations zijn verbonden met de klasse van het
bedieningscertificaat.
Het is enkel mogelijk een roepnaam te verkrijgen voor het hoogste bedieningscertificaat dat de
aanvrager bezit. Het verkrijgen van een hoger bedieningscertificaat houdt altijd het verlies van de
vorige roepnaam en de toekenning van een nieuwe roepnaam in.
De geannuleerde gewone roepnamen blijven voor 5 jaar geblokkeerd.
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In geval van overlijden van een radioamateur kan een familielid van de eerste graad vragen om de
roepnaam van de overledene ten persoonlijke titel te houden, voor zover de aanvrager in het bezit
is van een bedieningscertificaat van een gelijkwaardig niveau.

2.3. Bijk om ende roepnam en
De houder van een bedieningscertificaat of een rechtspersoon die een stationsvergunning heeft, kan
een bijkomende gewone roepnaam vragen.
Er staat geen limiet op het aantal gewone roepnamen die kunnen worden aangevraagd.
Met uitzondering van de korte roepnamen blijven de geannuleerde bijkomende roepnamen
geblokkeerd gedurende 5 jaar.
In geval van overlijden van een radioamateur kan een familielid van de eerste graad vragen om de
roepnaam van de overledene ten persoonlijke titel te houden, voor zover de aanvrager in het bezit
is van een bedieningscertificaat van een gelijkwaardig niveau.

2.4. K orte roepnam en
De houder van een bedieningscertificaat van klasse A, een erkende vereniging of een radioclub kan
een korte roepnaam aanvragen.
Deze korte roepnaam kan enkel als bijkomende roepnaam worden gehouden. Er kan maar één
enkele korte roepnaam worden toegewezen per radioamateur of radioclub. Een erkende
radioamateurvereniging kan een korte roepnaam verkrijgen voor elk van zijn leden-radioclubs.
De korte roepnamen zijn onmiddellijk na annulering beschikbaar.

2.5. Speciale roepnam en
De speciale roepnaam is enkel voorbehouden voor de radioclubs of erkende verenigingen.
De speciale roepnaam blijft maximaal gedurende een maand geldig, behalve in het geval van een
bijzonder jubileum van een radioclub of een erkende vereniging, waarbij de maximale duur deze is
van het betrokken kalenderjaar. Met een bijzonder jubileum wordt bedoeld 5, 10, 25, 50, 60 jaar en
elke 5 jaar vanaf de 60e verjaardag.
Een speciale roepnaam mag nooit gebruikt worden tijdens wedstrijden.
De speciale roepnamen mogen enkel op die plaatsen gebruikt worden waar ze zijn toegestaan. Ze
mogen niet gebruikt worden voor de identificatie van een mobiel station (/M), een draagbaar station
(/P), een station aan boord van een vaartuig (/MM) of aan boord van een vliegtuig (/AM).
De speciale roepnamen zijn onmiddellijk na annulering beschikbaar.
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3. Gebruik van de roepnaam
Onverminderd de andere voorwaarden vastgelegd in artikel 17/8 van het KB van 18 december 2009,
worden de roepnamen aangevuld conform wat volgt.

3.1. Suffix en
Bij het gebruik van een radioamateurstation buiten zijn hoofdinstallatie, worden bijkomende suffixen
toegevoegd:
Soort gebruik
Gebruik aan boord van een voertuig
Gebruik los van het elektriciteitsnet
Gebruik vanaf een ander adres dan dat vermeld op de vergunning gedurende
een periode van minstens 3 maanden
Gebruik aan boord van een vaartuig
Gebruik aan boord van een vliegtuig

Suffix
/M
/P
/A
/MM
/AM

De toevoegingen /MM (Maritiem mobiel) en /AM (Aeromobiel) mogen enkel gebruikt worden met de
uitdrukkelijke toestemming van de gezagvoerder.

3.2. Buitenlandse radioam ateurs
Naast de voormelde suffixen moeten de buitenlandse radioamateurs die in België verblijven
gedurende een periode van minstens 3 maanden, hun roepnaam laten voorafgaan door het prefix
“ON4/” voor de houders van een vergunning conform de Aanbeveling T/R 61-01 van de CEPT en
“ON2/” voor de houders van een vergunning conform Aanbeveling ECC REC (05)06 van de CEPT.
De Belgische regels zijn van toepassing voor het gebruik van de frequenties, vermogens alsook de
toegestane apparatuur.
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