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Artikel

I

DEEINITIES

In deze machtigingsvoorwaarden wordt versLaan onder:
(i)
"de minister'r
de minister belast met de zorg voor de zaken van het Staatsbedrijf der
PosÈerijen, Telegrafie en Telefonie;
(2)
"de directeur-generaal"
de direc.teur-generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie;
r'de houder"
(3)
degene aan wie de machtiging is verleend;
(4)
"de inríchtíng"
de radio-elektrische zendinrichting (amaÈeurzender) voor de aanleg en
het gebruik waarvan de machtiging is verleend.
Artiketr

2

MNVMRDING VAN DE MACHTIGING

De houder dient binnen zes weken na de datum r^raarop de machÈiging is verleend
aan de directeur-generaal schriftelijk
te verklaren, dat hij de machtiging op
de gestelde voorwaarden aanvaardt en dat hij zich aan de gestelde of nader te
stellen bepalingen za| houden.

Artikel
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DUUR VAN DE MACHTIGING

I. De machtiging wordt verleend tot wederopzegging.
2. De houder kan te al1en tijde intrekking van de machtiging verzoeken.
3. De machtiging kan voorts door de minister worden ingetrokken indien:
( I ) de houder de voorwaarden waaronder de machtiging is verleend niet nakomt.

(2) daartoe aanleiding bestaat krachtens r./etEelijk voorschrifÈ.
4. Zodra de machtiging is íngetrokken dienen de beschikking waarbij de machtiging is verleend en alle daarbij behorende bescheiden aan de directeurgeneraal te worden teruggezonden.
Artikel
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ALGEMENE BEPALINGEN

l. De houder vrijwaart de Staat voor a1le aanspraken, welke derden uit hoofde
van de inrichting of de werking daarvan zouden kunnen doen gelden.
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2. l)c liouclcr dient zich, met betrekking tot de machtiging, te onti'rouden rran
eike gedr:aging, wanrdoor de veiligheid van de Staat, cle openbare orde of
de goeicle zeden ín gevaar kunnen \rorden gebracht.
3. De houder dienc alle bepalingen in acht te ne-men, ruel.ke met betnekking tot
de radiocommunicatie zijn of zul1en worden vastgesteld bij enig wettelijk
voorschrif r en bi-i de i.nternationale overeenkomsren, \,naartoe Nederland is
toegetrecien, alsmecle tretgeen de minister ter uiËvoering van die bepalingen
nodig acht in deze machtigingsvoorwaarden te wijzigen.
4. De aanleg, de instandhouding en het gebruik van de inrichting dienen te geschieden ten genoegen van de minister.
5. Indien zulks door de Kroon in het algemeen belang wordt nodig geacht, wordt
het gebruik van de inrichting geheel of ten dele gestaakt.
6. op last van de directeur-generaal kunnen de werking van de inrichting gedrrrende bepaalde uren, bepaalde soorten van uitzending of het gebruik van
berpaalde frequenries worden verboden.
7. De houder is verantwoordelijk voor e1k gebruik van de inrichting in strijd
met de voorwaarden, r^Taaronder de machtiging is verleend.
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Dll INRICHTTNG
i. Voorafgaande goedkeuring van of vanwege de directeur-generaal is vereist
voo:: het adres waar de inrichting wordt geplaatst.
2. Gelijkr: goedkeurinE; is vereisr voor z.g. mobiel gebruik van de inrichting
alsmede r.roor het tijdelijke
gebruik van de inrichting op een andere plaats
cian het- daarvoc.rr aÉtngevrezen adres.
overbrenging van de inrichting naar een ander adres mag slechts geschieden
na verkregen schrifteli-jke goedkeuring van of vanwege de directeur-generaal.
3. De houder dient in het perceel waar de inrichting geplaatst is, een telefoonaansluiting te llebben, of een aansluiting in de nab:l'.jheid claarvan aan
te wijzen, door rniddel waarvan berichten aan hem kunnen worden doorgegeven.
4. Van het nummer van de onder 3 be«loelde telefoonaansluiting dient de houder
mededeling te cloen aan de directeur-generaal.
5. De houcler is ver:pLicht de direr:teur-generaal onverwijld in kennis te stellen
rnet erlke verandering van zijn huisadres.
rU)itES EN PLMTS VAN

Artikel
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MNLEC VAN DIl INIIIC}JTING
De houcler

is verpl ich r :

(l) binnen zes maanden na de dag, rvaarop cle machtiging is verleend, cte inrichting voor gebruik gerce<l te heblren;
(2) van dc datunr, w:lari-rp de inricirt ing voor gebruik ge::eed is, kennis te geven

aan de clirc'cfr-'ur-1ieneraa1., onder^ over:i-eggiirg van een schakel,schema van tle
inri.chring, waarírr volledige ge[jevens betre ffencle zender, modulato]:, voeding, transmissier:.ircuit en antenne zí jn opgenomen;
(3) v;rn <'lkr.: aan [e br-elngen wijzigirrg, waardoor de inrichting een grr-rndige verarndering onderg;raL, kennis te geven aan de direcreur-generaal, onder overLei;gin;.i van cen gcwi-j zi gd schakt:1.schema;
(4) tle voorzj.eningen t.e ti:eflen, die door of namens de directeuï-generaal. met
bertrekking tot de inr:i-chting wor:den verlangd en zulks binnen de daarbij
gestelde t-ermijn.
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GEBRUIK VAN D}i INRICHTING

i. De troucletr mag van cle inrichting uitsluitend a1s amateur gebruih makel"
Ieder ander gebruik, rdàarroe mede behoor:t iret overhrengen van beri.chten
van derrlen , i s rrer borlen .
2. I)e ltoucler m;tg rle inri cliting niet anders doen werken d,:ln ín de machtigingsr"rool:wailrrl etr í.s aangegeven.
I . llet i s cJr irouder verboden:
(l) programnats van omroepsrations uit te zenden;
(2) val.se of bedriegelijke noodseinen of nood.oproepen o\rer te brengen of
te veï:spreiden.
Artikel
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ZENDVERMOGEN

l. ln het hiernavolgende overzicht is aangegeven van wel.ke frequentiebanden
gebruik mag worden gemaakt, alsmecle de toegelaten soorten van uitzending
en het toegestane zendvermoElen.
In kolorn I van het overzicht zijn de frequenriebanden aangegeven waarbinnen de j.nrichring uitsluitend mag uTerken. De grenzen van deze banden mogei"r niet worden overschreden door de zíjbanden welke bij de uitzending
oncstaan.
Indien een machtiging C is verleend mag slechts gebruik worden gemaakt
van de genoemde frequentiebanden van 144 Wlz af en hoger.
l-n kolorn 2 van het overzicht is aange€leven welke soorten van uitzending

zijn toegelaten.

De aandui<li.ngen, gr:bruikt voor Ce soort van uitzending, hebben de volgende

betekenis:

Al
L2
A3
A3A
A3ll
A3.I

telegrafie met ongemoduieerde dra;:ggolf
tel,egrafie mer amplitude-gemocluleerde draaggolf
relefonie met amplitude-gemcduleerde draaggolf
enkelzijbar-rd relefonie met verzwakte d::aaggolf
dubbelzijbanci telefonie met t\.,/ee onafhanlcelijke zijbanden
enhelzijbancl telefonie rnet onderdrukte dr:aaggolf
FI
relegr:afie met frequentie-verschuiving van de draaggolf
l'2
telegrafie riet frequentie-gemodtileerde draaggolf
F3
telef orri e met f ::eqrrentie-of f ase-gemodrrleerde draaggolf .
Wordt de aanduiding voorafgegaan door een getal, dan geeft dit getal de
maxim;ra.1, toegelaten bandbreedte aan in kHz.
In kolr;m 3 vi:n het overzícht, onclerverdeeld in de rubrieken A, B en C j-s
aangegeven welk i:eudvermogen ten hoogste nag wor:den gebruikt, wanneer
respectievelijk een machtiging A, een mac-htiging B of een machtiging C is

verleencl

.

2. Voor: het- tloen van niet in het overzi-cht genoemde ui.tzendingen is een afzonder:lijke toest-emnling van of vanwe,ge cie directetrr-generaal ver:eist.
1)it gel dt erveneens voor het getrruik van bi j zonrlere apparatuur.
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TECHNISCHE BEPALINGEN

I. De frequentie van de door de inrichting uitgezonden draaggolf moeE naar
de sEand der techniek voldoende constant zijn.
2. Onder zendvermogen wordt verstaan het produkt van de voedingsspanning
en de gemiddelde stroom toegevoerd aan dat deel van de eindtrap van de
inrichting, u/aarmee de zendantenne gekoppeld is.
Voor de hierna genoemde soorten van uitzending zijn enkele bijzonderheden
aangegeven over de wijze, \^raarop het meten van dit vermogen dient plaats
te vinden.
type A1 De meting wordt uicgevoerd gedurende het uitzenden van een ononderbroken teken van voldoend lange tijdsduur.
type 42 I De meting wordt uitgevoerd gedurende het uitzenden van de ongemoEype A3 f duleerde draaggolf
type A3A'l De meting wordt uitgevoerd gedurende het uitzenden van een enkelrype A3J I voudige frequentie in de zijband.
)
De topwaarde van het hoogfrequent vermogen aan de uitgang van de
zender mag bij het moduleren met spraak, muziek of andere informatie niet groter worden dan 4x de bij de meting verkregen topwaarde van het hoogfrequent vermogen.
3. De uitzendingen van de inrichting moeten naar de stand van de techniek vo1doende vrij zíjn van onge\íenste uitstralingen.
Ongervenste uitstralingen zijn uitstralingen buiten de frequentieband r^re1ke
normaal nodig is om de uitzending re verwezenlijken. Hiertoe kunnen o.a.
worden gerekànd veelvouden en breukdelen van de draaggolffrequentierparasitaire frequenties, ongewenste modulatieprodukten en inschakeleffecten.
4

4. De mechanische constructie en de elektrische opbouw van de inrichting moeten naar de stand der techniek voldoen aan redelijke eisen.
De veili gheid dient bij de aanleg en het gebruik van de inrichting in acht
genomen te \^/orden.
5. De houder moet steeds in staat zijn te bepalen:
(l) of een uitzending binnen d.e toegelaten frequenËieband plaatsvindt;
(2) of het toegelaten zendvermogen niet overschreden wordt.
6. Ile directeur-generaal beoordeelt of aan het gesteide in dit artikel wordt
voldaan.

Artikel

1O

KEUIiING

l. I)e inrichting wordt niet in werking gebracht, atvorens deze dor:r of namens
de directeur-generaal is goedgekeurd.
2. Varr d<: goedkeuring van de inrichring wordt door of namens de directeurgeneraal een schriftelijk bewijs verstrekt, dat bij de inrichting beschikbaar dienr te \rorden gehouden.
Artikel

I

I

ROEPNAAM

" Bij iret begin en het einde van elke ui tzending moet de roepnaam van de inricirting ten minsre driemaal worden uitgezonden.
2. Tijdens de uitzendingen moet de roepnaam, ten minste dónrnaal per lO minuten,
in de tekst worden opgenomen.
3. Indien z.g. mobiel gebruik van de inrichting plaatsvindt, dient aan de
roepnaam te \,/orden toegevoegd /lt (Ureukstreep gevolgd door de lefter M).
4. Indien de inrichting wordt gebruikt cp een andere plaats dan heÈ daarvoor
aange\^/ezen adres, dient aan de roepnaam te ruorden toegevoegd /À (breukstreep gevolgcl door de letcer A). 0p verzoek van de houder kan voor z.g.
velddagen i.p..r. de toevoeging /A ner gebruik van de toevoeging /n (breukstreep gevolgd door de letter P) worden toegestaan.
I

Artikel l2
]NHOUD DEII UITZENDINGEN

l. De correspondentie door middel van de inrichting dient in verstaanbare taal
te I^/orden gevoerd. De internationaal gebruikelijke amateurrermen worden als
verstaanbare taal beschouwd.
2. De houder is bevoegd de inrichting te gebruiken tot het uitzenden van mededelingen, welke uitsluitend betrekking hebben op de inrichting en op de
door middel van de inrichring te nemen proeven, alsmede tot het uitzenden
van opmerkingen van een persoonlijk karakter waarvoor, uit hoofde van haar
onbelangri-jkheicl, het gebruik van de openbar:e telegraaf- of telefoondiensE
niet in aanmerking zou komen.
3. Het uitzenden van muziek is slechts gedurende zeer korte cijd toegestaan.
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Artikel. l3
'IEGiiNS'TAï]1ONS

Door middel van de inrichting rnng slechts in correspondentie \!,oï:derl gett:edÉrn
met gelijksoortíEie stations, voorzien van een macirtiging, afgegeven door de
;rdministratie van het land \,íaartoe iret station behoort, mits deze adnrinistratie daartegen geen bezwaar heefr kenbaar gemaakt.

Artikel l4
MEDEGEBRUIK

l. De houder mag de inrichting doen gebruiken door derden, indien deze in heE
bezít zijn van een door het bevoegde gezag in Nederland,
de Nederlandse Antillen of Suriname afgegeven verklaring van
bevoegdheid voor het bedienen van een radio-elektrische zendinrichr.ing.
De houder blijft
daarbij verantwoordelijk.
2. De houder moet degene, door wie hij, ingevolge het bepaalde onder l, de
inrichting doet gebruiken, in kennis stellen met de voorwaarden waaronder
de machtigi,ng is verleend.
Artikel I5
LOGBOEK

De houder is verplicht in een (niet losbladig) boek aantekening te houden
van de data en tijden \,/aarop de inrichting is gebruikt met vermelding van de
frequentie en de soort van uitzending.
Indien in correspondentie is getreden met andere stations, dienen de roepnamen van deze stations eveneens te worden aangetekend.
Deze aantekeningen dienen gedurende ten minste t\^ree jaren te worden bewaard.

Arrikel l6
CONTITOLE

is verpli.chr:
(l) zich te onderrlerpen aan de controle op hetgeen door middel van de inrichting wordt uitgezonden, zoals deze controle bij wettelijk voorschrift is
oÍ zal worden geregeld;
(2) de door de directeur-generaal aan te wijzen ambtenaren op vertoon van hun
legitimatiebewijs in de gelegenheid te stellen na te gaan of aan de voorwaarden waaronder de machriging is verleend en de eventueel ter uitvoering
daarvan gegeven aanwijzingen is voldaan.

De houder

Artikel l7
STORINGEN

l. Het is de houder verboden door zijn inrichring storing te\,neeg te brengen
in de werking van door: of vanwege het Rijk of andere openbare lichamen
aangelegde of in stand gehouden telecommunieatie-inrichtingen dan wel daarmede door de minister gelijk te stellen inrichtingen.
2. Llet gebruik van de inrichting wordt onmiddellijk gestaakt, zodra op enigerlei wijze blijkt dat dit gebrrrik srorirrg veroorzaakt in het radioverkeer
van de burgerlijke of militaire overheid of het hiermee door de directeurgeneraal gelijk te stellen verkeer.
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3. Tndien door zijn uitzendingen storing wordt veroor:zaakt in <ie ontrzangs!
van de Neclerlar"rdse onlroepstat ions en deze sroring niet opgeireven kan worden door vo«rrz j eni.ngen te tref f en aan de i-nrichting, is de ïrouder vetr*
plieht op zíjn kosten voorzieni.ngen aan te brengen aan de ontvanginrichtingen, die de storing ondervinden, indien deze naar de stand der techniek
voldoen aan rede1ijke eisen, een en ander ter beoordel irrg van de directeurgeneraal.

Ar:tikel
BTJZONDIIRE BEPAL]

IB

NG

l{et is de houder verboden andere radiocorrespondentie op te vangen, dan die
welke hij gerechtigd is te onfvangen. Ingeval zulke correspondentie onopzettelijk wordt ontvangenr maB daarvan geen aantekening worden gehouden of op
enige wijze gebruik worden gemaakt, noch mag aan het bestaan ervan enige bekendheid worden gegeven.
Artikel
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NGSVE RPL
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I Ci{T I NGEN

I. I)oor de lrouder is voor de bemoeiingen, rvelke voortvloeien uit de controle
op de juiste naleving van de voorrva;rrden \.,/aaronder de machtiging is verleend aan het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie per
kalenrlerjaaï: verschuldigd een vergoeding van
f 2Or- voor een machtiging A
f l5r- voor een machtiging B of C.
2. l{et in het voorgaande li.d genoemde bedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan door clit in de maand januari van e1k jaar te storten of over
te schrijven op postrekening 451O0 ten name van het Staatsbedrijf der
Posterijen, Telegrafie en Telefonie te rs-Gravenhage, onder vermelding
van de aantekening I'zendmachtiging", gevolgd door de roepnaam.
3. Over het tijdvak gerekend van de dag met ingang \^Taarvan de machti.ging is
verleend tot en mec de 3lste december daaraanvolgend bedraagt de verschuldigde vergoeding een kwart van het per jaar verschuldigde bedrag voor elk
niet verstreken jaarkwartaal.
1+. liet ingevolge het 3e lid van dit ar:tikel verschuldigde bedrag dient eveneens bij vooruitbe:taling te worden voldaan door dit binnen 30 dagen na de
ciag met ingang waarvan de machtj.ging is verleend te storten of over te
schrijven op de in het 2e 1id van clit artikel vermelde wijze.
5. Ter:ugbetaling van ingevolge dit arriltel betaalde gelden vindt a1s regel
niet plaats. Alleen in bijzondere geva1len, ter beoorcieling van de directeur-generaal, kan gehele of gedeeltelijke terugbetaling van deze gelden
ges

chieden.
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I,OTBEPAI,INGEN

l. Onver:mindt:rd het bepaalde in artikel 3, onder 3 lcan de minister voor elke
over:tr:edj.ng van errige voorwaar(le waar:c'rnder de machtiging is verleend, het
gebruik van de inrichting voor ten troogste i jaar verbieden.
2. Voor de toepassing van het in dit artikel bepaalde wordt geen enkele ingebrekestel ling verei.st.

