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1. Inleiding
Doel van het besluit
Het besluit van de Raad van het BIPT heeft betrekking op de wijziging van de frequenties en
zendvermogens1 die voor de radioamateurs worden toegestaan.
Er zijn twee wijzigingen aangebracht in de frequenties die voor radioamateurs zijn toegestaan
door het besluit van de Raad van het BIPT van 24 april 2012 betreffende de frequenties, de
vermogens en de transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateurs:
1. Machtiging van de frequentieband 5.351,5-5.366,5 kHz overeenkomstig de resultaten
van de jongste Wereldradioconferentie die in 2015 heeft plaatsgevonden in Genève2 en
bepaling van het equivalente isotrope uitgestraalde vermogen.
2. Uitbreiding van de 70MHz-band.
3. Schrapping van de verplichting tot aangifte voor het gebruik van de 70 MHz-band.
4. Regularisatie van de vergunningen voor de hoge vermogens.

2. Wettelijke basis
Krachtens artikel 13 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie is
het BIPT verantwoordelijk voor het beheer van het spectrum van de radiofrequenties.
Krachtens artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private
radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen,
bepaalt het BIPT de technische voorschriften voor het gebruik van radioapparatuur.

1 Deze verhogingen van het vermogen ontslaan de radioamateurs niet van de verplichting om de
stralingsnormen in acht te nemen die worden opgelegd door de verschillende regionale overheden.
2 www.itu.int

3

3. Motivering
-

De frequentieband 5.351,5-5.366,5 kHz werd tijdens de jongste Wereldradioconferentie
in 2015 geïdentificeerd als een band die in secundaire plaats kan worden toegewezen
aan de radioamateurs.
Het Belgische leger, de voornaamste gebruiker, heeft haar akkoord gegeven voor deze
toewijzing.

-

De 70 MHz-frequentieband uit dit besluit wordt niet langer gebruikt in België door
professionele gebruikers en deze kunnen dan ook geen storingen meer ondergaan.

3.1.
Toewijzing van de 5.351,5-5.366,5 kHz-frequentieband en
bepaling van het toegestaan maximale vermogen
Tijdens de jongste Wereldradioconferentie in 2015 is beslist om de frequentieband 5.351,55.366,5 kHz toe te wijzen aan radioamateurs op secundaire basis vanaf 1 januari 2017. De
radioamateurs mogen geen storing veroorzaken voor de stations van primaire diensten en
mogen geen bescherming vragen tegenover deze stations.
Bovendien heeft de conferentie voor deze frequentieband een maximum uitgevaardigd in
termen van equivalent isotroop uitgestraald vermogen (hierna "e.i.u.v."). Zo is het
maximumvermogen vastgesteld op 15 watt e.i.u.v.
Overeenkomstig artikel 4.4 van het Radioreglement wenst het BIPT hierop vooruit te lopen en
vanaf de inwerkingtreding van dit besluit de frequentieband 5.351,5-5.366,5 kHz toe te wijzen
aan de radioamateurs op secundaire basis.
Om de A-vergunning (ook de HAREC-vergunning genoemd) aantrekkelijk te houden is het
gebruik van deze frequentieband voorbehouden aan de houders van een dergelijke vergunning.

3.2.

Uitbreiding van de 70 MHz-band

Aangezien de frequentieband 70,1125-70,4125 MHz door de professionele gebruikers verlaten
werd en omdat de rest van de 70 MHz-band volstaat om te voldoen aan de zeldzame nieuwe
aanvragen, is het mogelijk om de radioamateurs een ruimere frequentieband toe te wijzen. Zo
wordt als frequentieband nu 70,1125-70,4125 MHz gekozen in plaats van 70,1900-70,4125
MHz. Deze toewijzing is secundair; de radioamateurs mogen dus geen bescherming vragen ten
opzichte van professionele diensten die eventueel nog altijd in dienst zouden zijn in het
buitenland.
Om de A-vergunning (ook de HAREC-vergunning genoemd) aantrekkelijk te houden is het
gebruik van deze frequentieband voorbehouden aan de houders van een dergelijke vergunning.
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3.3.
Schrapping van de verplichting tot aangifte voor het gebruik van
de 70 MHz-band
Gezien de afwezigheid van storingen veroorzaakt door radioamateurs in de 70 MHz-band,
wordt de verplichting tot aangifte voor het gebruik van deze band opgeheven.

3.4.

Regularisatie van de vergunning voor hoge vermogens.

Gezien de storingen die kunnen worden veroorzaakt wanneer de radioamateurs hoge
vermogens gebruiken, is het nodig om te herhalen dat een eenvoudige aangifte niet voldoende is
aangezien het BIPT aan de hand daarvan de eventuele risico's niet kan analyseren. Er is een
aangifte vereist conform artikel 20.9 van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende
het aanleggen en het doen werken van radiostations door radioamateurs.

4. Raadpleging
Het BIPT hield een openbare raadpleging van 04 december 2015 tot 04 januari 2016. Er werden
negen bijdragen ontvangen die hierna worden samengevat.
1. Machtiging van de frequentieband 5.351,5-5.366,5 kHz.
Er werd een grotere bandbreedte en meer vermogen gevraagd. Dat is niet mogelijk
aangezien het BIPT zich strikt aan de voorschriften van het Radioreglement van de ITU
wenst te houden. Bovendien wordt deze band primair gebruikt door het Belgische leger.
2. Uitbreiding van de 70MHz-band
Diverse bijdragers hebben gevraagd om de 70MHz-band uit te breiden tot 70,00070,500 MHz. Dat is niet mogelijk aangezien de banden 70,000-70,1125 en 70,412570,500 MHz zijn toegewezen aan de Belgische legermacht.
3. Schrapping van de verplichting tot aangifte voor het gebruik van de 70MHz-band.
Hier werd geen opmerking over gemaakt.
4. Regularisatie van de vergunningen voor de hoge vermogens.
Diverse bijdragers vrezen dat deze wijziging, van eenvoudige kennisgeving naar
machtiging, tot een ongelijke behandeling leidt tussen radioamateurs en tot bijkomende
kosten.
Gezien de risico's van schadelijke storing op de plaatsen met een grote
bevolkingsdichtheid die zou kunnen worden veroorzaakt door een vermogen te
gebruiken dat groter is dan toegestaan bij een eenvoudige kennisgeving.
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Artikel 20, 9°, van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 voorziet in een dergelijke
machtiging:
"Het is de vergunninghouder verboden:
....
9° zonder bijzondere toestemming van het Instituut, uitzendingen te verrichten met een
hoger vermogen dan dat bepaald in de hem afgegeven vergunningen;"
Het verzoek om het huidige statuut te houden is dus niet ontvankelijk.
De volgende opmerkingen moeten worden gemaakt:
- De weigering van een toestemming voor meer vermogen moet altijd
gerechtvaardigd worden.
- Er zal geen variabele toewijzing van vermogens komen (1500 W en 2000 W
indien het verzoek wordt ingewilligd). Uitzonderingen zijn steeds mogelijk in
bijzondere omstandigheden.
- Er is geen bijkomende heffing voor deze machtigingen. De dossierkosten
hiervoor zijn reeds van toepassing.
- De radioamateurs die kunnen aantonen dat ze reeds een kennisgeving hebben
gedaan zullen de machtiging kosteloos ontvangen.
Er werd ook gevraagd om deze frequentiebanden open te stellen voor de houders van een Cvergunning (basisvergunning). Hier werd niet voor geopteerd om de radioamateurs de kans te
geven hun hobby te ontwikkelen.

5. Samenwerkingsakkoord
Op 02 februari 2016, heeft het BIPT 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 CSA en de Medienrat die geen
bezwaren maken tegen de beslissing.
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6. Besluit
De Raad van het BIPT beslist om de toewijzing te doen aan de amateurdienst en aan de houders
van een A-vergunning van radioamateur (HAREC) het gebruik toe te staan van:
1. De frequentieband 5.351,5-5.366,5 kHz met een maximaal equivalent isotroop
uitgestraald vermogen (e.i.u.v.) van 15 watt voor secundair gebruik. Alle
transmissiemodi zijn toegestaan.
2. De frequentieband 70,1125 - 70,4125 MHz met een uitgangsvermogen van de zender
van 50 watt voor secundair gebruik. Alle transmissiemodi zijn toegestaan.
3. De verplichting tot aangifte voor het gebruik van de 70MHz-band wordt opgeheven.
4. De vermeldingen "(*) 1500 W op voorwaarde van melding aan het BIPT" en "(**) 200 W
op voorwaarde van melding aan het BIPT" vermeld in de tabel met de vermogens in de
bijlage bij het besluit van de Raad van het BIPT van 24 april 2012 worden vervangen
door "Voor elk vermogen dat groter is dan dit vermeld in de vermogenstabel tabellen, is
een vergunning van het BIPT vereist".
Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie op de website van het BIPT.

7. Beroepsmogelijkheden
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 hof van beroep van Brussel,
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.
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.
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