
1. Radioamateurbesluit 

 
Citeertitel:  Radioamateurbesluit 
 
Vindplaats:  AB 1987 no. GT 11 
 
Wijzigingen: AB 2003 no. 83 

 
 

Artikel 1 
 

In dit landsbesluit wordt verstaan onder: 
radioamateur : een daartoe bevoegd persoon, die uit een zuiver persoonlijk 

oogmerk en zonder enig geldelijk voordeel proeven neemt 
op telecommunicatiegebied; 

amateurstation : een verzend- en ontvanginrichting voor radiotelegraaf en/of 
radiotelefoon, bestemd voor het nemen van proeven op 
telecommunicatiegebied; 

machtiging: een toestemming tot het aanleggen, het in bezit of in 
gebruik hebben van een amateurstation; 

houder: de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie een machtiging 
is verleend; 

Minister:  de minister van Vervoer en Communicatie; 
Directeur:  de Directeur van het Telecommunicatiebedrijf Aruba. 
 

Artikel 2 
 

1. Een machtiging kan warden verleend aan: 
a. personen van Nederlandse nationaliteit, woonachtig in Aruba, die 

de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt; 
b. personen van andere nationaliteit, ten minste 1 jaar 

woonachtig in Aruba, die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt. Het gestelde 
omtrent de duur van het woonachtig zijn geldt niet, wanneer het personen, 
betreft van landen, welke op voet van wederkerigheid machtiging verlenen 
aan Nederlanders; 

c. personen van Nederlandse en van andere nationaliteit, niet 
woonachtig in Aruba, die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt en die in het 
bezit zijn van een geldige machtiging van het land van hun nationaliteit. In dit 
geval wordt een overeenkomstige machtiging verleend met een 
geldigheidsduur van ten hoogste 1 jaar; 

d. rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, gevestigd in 
Aruba, en waarvan de leden zijn personen, als genoemd onder a en b van 



dit lid; 
e. de vergunninghouder van een hotel of logement, ten behoeve van de 

gasten, die in het bezit zijn van een geldig bewijs van bevoegdheid als 
radioamateur, uitgegeven in het land van hun herkomst. Dit bewijs dient door 
of vanwege de Directeur schriftelijk als deugdelijk te worden erkend, alvorens 
van het amateurstation gebruik mag werden gemaakt. 

2. Het verlenen van de machtiging kan worden afhankelijk gesteld van 
bepaalde buitengewone voorwaarden. 

 
Artikel 3 

 
1. De machtiging wordt verleend door de Gouverneur. De 

machtiging wordt niet verleend, indien daartegen bezwaren bestaan op 
gronden ontleend aan de openbare orde, de goede zeden, de veiligheid van 
het Koninkrijk of de wettelijke voorschriften van Aruba. 

2. Behoudens in het geval, genoemd in artikel 2, eerste lid 
onder c, wordt de machtiging verleend tot wederopzegging. De houder kan 
te allen tijde intrekking van de machtiging verzoeken. 

3. De machtiging, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a en b, 
wordt niet verleend, dan nadat daartoe overeenkomstig artikel 6 een 
onderzoek naar de bekwaamheid van de aanvrager is ingesteld. 

4. Voor de machtiging, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder c, d 
en e, is geen onderzoek naar de bekwaamheid van de aanvrager vereist. 

 
Artikel 4 

 
De machtiging kan door de Gouverneur worden ingetrokken: 
a. bij niet-nakoming door de houder van de voorwaarden, 

waaronder de machtiging is verleend; 
b. indien daartoe aanleiding bestaat krachtens wettelijk 

voorschrift; 
c. op gronden ontleend aan de veiligheid van het Koninkrijk, 

de openbare orde of de goede zeden; 
d. in geval Aruba verkeert in staat van beleg, oorlog, opstand 

of andere bijzondere omstandigheden ter beoordeling van de 
Gouverneur. 

 
Artikel 5 

 
1. De voorwaarden, waaronder de machtiging wordt verleed worden 

vastgesteld door de ministers van Vervoer en Communicatie en van 
Justitie. 

2. De houder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de 
juiste naleving van de voorwaarden, waaronder de machtiging is 



verleend. 
 

Artikel 6 
 

1. Het onderzoek naar de bekwaamheid van de aanvrager, 
hierna genoemd examen, wordt ingesteld door een bij landsbesluit te 
benoemen commissie. 

2. Tegen de beslissing van de commissie staat geen beroep 
open. 

3. De Minister stelt een reglement vast voor het examen en 
bepaalt tevens de eisen, waaraan moet worden voldaan ter 
verkrijging van een bewijs van bevoegdheid als radioamateur. 

4. De houder van een door of namens het bevoegde gezag in 
Nederland of de Nederlandse Antillen afgegeven bewijs van 
bevoegdheid als radioamateur kan, op vertoon daarvan van de Directeur 
een overeenkomstig bewijs van bevoegdheid als radioamateur 
verkrijgen. 
 

Artikel 7 
 

1. Er zijn drie soorten machtigingen, onderscheidenlijk 
aangeduid met A, B en C. 

2. Bij de in het eerste lid genoemde A, B en C machtigingen 
behoren afzonderlijke bewijzen van bevoegdheid, onderscheidenlijk 
aangeduid met A, B en C. 

 
Artikel 8 

 
1. Door de houder is, voor de werkzaamheden die gemoeid 

zijn met de uitvoering van toezicht op de naleving van de aan de 
machtiging gestelde voorwaarden, een vergunningsrecht verschuldigd. 

2. De hoogte van het verschuldigde vergunningsrecht wordt 
De vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.  

3. Bij tussentijdse intrekking van de machtiging vindt 
geen terugbetaling plaats van betaalde vergunningsrechten, ongeacht 
de redenen die tot de intrekking hebben geleid. 

 
 

Artikel 9 
 

De Directeur houdt een register bij van de verleende bewijzen 
van bevoegdheid als radioamateur en van de verleende machtigingen. 

 
Artikel 10 



 
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Radioamateurbesluit 



 


	1. Radioamateurbesluit

