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INTERNATIONAAL RADIOTELEGRAAFVERDRAG
gesloten tusschen
de Regeeringen van:
de Zuid-Afrikaansche Unie, Fransch Equatoriaal Afrika en
andere Koloniën, Fransch West-Afrika, Portugeesch WestAfrika, Portugeesch Oost-Afrika en de Portugeesche beziliingen in Azië, Duitschland, de Argentijnsche Republiek, de
Australische Statenbond, Oostenrijk, België, Bolivia, Brazi
lië, Bulgarije, Canada, Chili, China, de Republiek Columbia,
de Spaansche Kolonie van de Golf van Guinea, Belgisch
Congo, Costa-Rica, Cuba, Curasao, Cyrenaïca, Denemarken,
de Dominicaansche Republiek, Egypte, de Republiek Sal
vador, Erythrea, Spanje, Estland, de Vereenigde Staten van
Amerika, Finland, Frankrijk, Groot-Britannië, Grieken
land, Guatemala, de Republiek Haïti, de Republiek Hon
duras,
Hongarije,
Britsch-Indië,
Nederlandsch-Indië.
Fransch Indo-China, de Vrijstaat Ierland, Italië, Japan,
Korea, Formosa, Japansch Sachalin, het pachtgebied Kwantoeng en het gebied van de Zuidzee-eilanden onder Japansch
mandaat, de Republiek Liberia, Madagascar, Marokko (met
uitzondering van de Spaansche zone), Mexico, Nicaragua,
Noorwegen, Nieuw-Zeeland, de Republiek Panama, Para
guay, Nederland, Peru, Perzië, Polen, Portugal, Rumenië,
het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen, Siam,
Italiaansch Somaliland, Zweden, Zwitserland, Suriname,
Syrië en de Libanon, de Republiek San Marino, Tsjechoslowakije, Tripoli, Tunis, Turkije, Uruguay en Venezuela.
De ondergeteekenden, gevolmachtigden van de Regeeringen
der hiervoren genoemde landen, hebben zich te Washington
in conferentie vereenigd en in gemeen overleg en onder voor
behoud van bekrachtiging het volgende verdrag vastgesteld:
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Artikel 1.
Definities.

In dit verdrag:
zijn de uitdrukkingen „radioëlectrische verbinding" („radioclectrisch verkeer", 1tradioëlectrisch bericht") of „radiover
binding" („radioverkeer", „radiobericht") toepasselijk op
de draadlooze overbrenging van schrift, teekens, seinen,
beelden en klanken van allerlei aard door middel van
Hertzsche golven;
wordt onder „radiostation" of kortweg „station" een station
verstaan, dat uitgerust is om een radioverbinding tot stand
te brengen;
wordt onder „vast station" een station verstaan, dat op een
vaste plaats is opgericht en verbinding onderhoudt met een
oi meer stations, die eveneens op vaste plaatsen zijn op

gericht ;
wordt onder „mobiel station" een station verstaan, dat zich
verplaatsen kan en dat zich gewoonlijk verplaatst;
wordt onder „landstation" een ander dan een mobiel station
verstaan, dat gebruikt wordt voor radioverkeer met mobiele
stations;
wordt onder „mobiele dienst" verstaan een dienst voor
radioverkeer, uitgeoefend tusschen mobiele stations en
landstations en tusschen mobiele stations onderling;
wordt onder „internationale dienst" verstaan een dienst
voor radioverkeer tusschen een station in een land en een
station in een ander land, of tusschen een landstation en
• een mobiel station, dat zich buiten de grenzen van het land
bevindt, waarin het landstation ligt, of tusschen twee of
meer mobiele stations in volle zee of daarboven. Een dienst
voor binnenlandsch of nationaal radioverkeer, die storing
kan veroorzaken met andere diensten buiten de grenzen van
het land waar hij wordt uitgeoefend, wordt uit een oogpunt
van storing, als een internationale dienst beschouwd;
worden onder „algemeen net van verkeerswegen" verstaan
de gezamenlijke bestaande telegrafische en telefonische
verkeerswegen, met draden en draadloos, die voor den
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openbaren dienst zijn geopend, zulks met uitsluiting van de
radioverkeerswegen van den mobielen dienst;
wordt onder „openbare dienst" een dienst verstaan ten
behoeve van het publiek in het algemeen;
wordt onder „beperkte dienst" een dienst verstaan, die
slechts door bepaalde personen of voor bijzondere doelein
den kan worden gebruikt;
v/ordt onder „openbaar verkeer" alle wisseling van radioelectrische berichten verstaan, die een station, uit hoofde
van zijn beschikbaarstelling voor den openbaren dienst
van het publiek moet aannemen voor overbrenging;
worden onder „particuliere onderneming" elke particulier
en elke maatschappij of lichaam verstaan, die een of meer
stations voor radioëlectrisch verkeer exploiteeren;
wordt onder „radiotelegram" een telegram verstaan, dat
afkomstig is van of bestemd is voor een mobiel station en
dat over zijn geheelen weg of over een deel daarvan door
radioëlectrische middelen wordt overgeseind.

1

Artikel 2.
Omvang van het verdrag.
§ 1. De verdragsluitende Regeeringen verbinden zich de
bepalingen van dit verdrag toe te passen op alle radio
stations, opgericht of geëxploiteerd door de verdragslui
tende Regeeringen en geopend voor den internationalen
dienst van het openbaar verkeer. Zij verbinden zich even
eens, genoemde bepalingen toe te passen op de bijzondere
diensten, welke vallen onder de bepalingen van de bij dit
verdrag behoorende reglementen.
§ 2. Zij verbinden zich voorts om de noodige maatregelen
te nemen of aan haar wetgevende lichamen voor te stellen,
ften einde de inachtneming van de bepalingen van dit verdrag
eii van de daarbij behoorende reglementen op te leggen aan
de bijzondere personen en particuliere ondernemingen, die
gemachtigd zijn al of niet voor het openbaar verkeer ge
opende radiostations van den internationalen dienst op te
richten en te exploiteeren.
§ 3. De verdragsluitende Regeeringen erkennen het recht
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van twee verdragsluitende Regeeringen om onderling radioelectrische verbindingen tot stand te brengen, enkel op
voorwaarde, dat deze Regeeringen zich houden aan alle be
palingen van dit verdrag en van de bijbehoorende regle
menten.
Artikel 3.
Onderling verkeer.
§ 1. (1) Wat de internationale verbindingen tusschen vaste
stations betreft, behoudt iedere verdragsluitende Regeering
volkomen vrijheid met betrekking tot de inrichting van den
dienst en de vaststelling van de correspondentie, die zal
worden gewisseld door de stations, die deze verbindingen
onderhouden.
(2) Wanneer deze vaste stations echter een internationalen
dienst voor openbaar verkeer onderhouden, hetzij van land
tot land, hetzij met stations van den mobielen dienst, moeten
zi; zich, onderscheidenlijk voor elk van deze twee soorten
verbindingen, houden aan de voorschriften van dit verdrag
en van de bijbehoorende reglementen.
§ 2. Wat het verkeer betreft tusschen stations, die aan
den mobielen dienst deelnemen, zijn de stations, die dit ver
keer onderhouden, verplicht, binnen de grenzen van hun
normale bestemming, wederkeerig radiotelegrammen te
wisselen, ongeacht het radioëlectrisch systeem, dat zij
hebben aangenomen.
§ 3. Ten einde echter de vorderingen der wetenschap niet
te belemmeren, beletten de bepalingen van de vorige para
graaf niet het eventueel gebruik van een radioëlectrisch
systeem, dat ongeschikt is met andere systemen verbinding
te onderhouden, mits deze ongeschiktheid te wijten is aan
den bijzonderen aard van dat systeem en niet het gevolg is
van inrichtingen, die uitsluitend zijn gekozen om onderlinge
gemeenschap te beletten.

Artikel 4.
Beperkte dienst.
Afgezien van het bepaalde in artikel 3 kan een radiostation
worden bestemd voor een beperkten internationalen dienst

[
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voor openbaar verkeer, bepaald door het doel van het ver
keer of door andere van het gebezigde systeem onafhan
kelijke omstandigheden.

Artikel 5.
Geheim der berichten. Valsche of bedrieglijke seinen.
De verdragsluitende Regeeringen verbinden zich de noodige
maatregelen te nemen of aan haar onderscheiden wetgeven
de lichamen voor te stellen tot het tegengaan van:
а) het verzenden en ontvangen, zonder machtiging, met
behulp van radio-inrichtingen, van correspondentie, die een
particulier karakter draagt;
б) de bekendmaking van den inhoud of eenvoudig van het
bestaan van correspondentie, die door middel van radioinrichtingen zou kunnen zijn opgevangen;
c) de openbaarmaking of gebruikmaking, zonder machti
ging, van correspondentie, die door middel van radio-inrichtingen is ontvangen;
cf) de overbrenging of verspreiding van valsche of bedrieg
lijke noodseinen of noodoproepen.
Artikel 6.
Onderzoek in zake overtredingen.
De verdragsluitende Regeeringen verbinden
hulp te verleenen bij het onderzoek in zake
van de bepalingen van dit verdrag en van de
reglementen, en, eventueel, bij de vervolging
die deze bepalingen overtreden.

zich elkander
overtredingen
bijbehoorende
van personen,

Artikel 7.
Verbinding met het algemeen net van verkeerswegen.
Elk der verdragsluitende Regeeringen neemt de verplichting
op zich, de noodige maatregelen te nemen, opdat de op
haar gebied gevestigde en voor den internationalen dienst
van het openbaar verkeer geopende landstations verbonden
worden met het algemeen net van verkeerswegen, of om
!
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althans voorzieningen te treffen, ten einde een snelle en
rcchtstreeksche berichtenwisseling tusschen deze stations
en het algemeen net van verkeerswegen te verzekeren.
Artikel 8.
Mededeeling van gegevens en inlichtingen betreffende de
stations en den dienst.
De verdragsluitende Regeeringen geven elkander kennis,
door tusschenkomst van het Internationaal bureel van de
Telegraafvereeniging, van de namen der stations, die ge
opend zijn voor den internationalen dienst van het openbaar
verkeer en der stations, die bijzondere diensten uitvoeren,
welke vallen onder de bepalingen van de bij dit verdrag
behoorende reglementen, alsmede van alle aanwijzingen,
welke kunnen dienen om de radioëlectrische berichtenwis
seling te vergemakkelijken en te bespoedigen.
Artikel 9.
Bijzondere inrichtingen.
Elk der verdragsluitende Regeeringen behoudt zich de be
voegdheid voor om te bepalen of toe te laten, dat in de
stations, bedoeld in artikel 8, onafhankelijk van de inrich
ting, waarvan de gegevens door toepassing van dat artikel
worden bekend gemaakt, andere inrichtingen worden aan
gelegd en geëxploiteerd ten behoeve van een bijzonder radioelectrisch verkeer, zonder dat de bijzonderheden van die
inrichtingen worden bekend gemaakt.
Artikel 10.
Voorwaarden, waaraan de stations moeten voldoen. Storingen.
§ 1. De in artikel 2 bedoelde stations behooren zooveel
mogelijk te worden opgericht en geëxploiteerd onder de
beste voorwaarden, die de practijk van den dienst heeft
doen kennen, en op de hoogte te worden gehouden van de
vorderingen der wetenschap en der techniek.
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§ 2. Alle stations, welke ook hun bestemming zij, behooren
zooveel mogelijk zoodanig te worden opgericht en geëx
ploiteerd, dat zij de radioëlectrische verbindingen of dien
sten der overige verdragsluitende Rcgeeringen en der
bijzondere personen of der particuliere ondernemingen,
welke door die verdragsluitende Regeeringen gemachtigd
zijn een openbaren radioverkeersdienst te onderhouden,
niet storen.
Artikel 11.
Voorrang van noodoproepen.
De stations, die aan den mobielen dienst deelnemen, zijn
verplicht noodoproepen, welke ook de herkomst daarvan
zij, met volstrekten voorrang op te nemen, deze oproepen
evenzoo te beantwoorden en daaraan het noodige gevolg te
geven.
Artikel 12.
Taksen.
De taksen, die van toepassing zijn op radiotelegrammen, en
de verschillende gevallen, waarin deze telegrammen vrijdom
van radiotaks genieten, worden vastgesteld in overeenstem
ming met de bepalingen van de bij dit verdrag behoorende
reglementen.
Artikel 13.
>

Reglementen. Conferenties.
§ 1. De bepalingen van dit verdrag worden aangevuld door:
1° een algemeen reglement, dat dezelfde kracht heeft en
terzelfder tijd in werking treedt als het verdrag;
2° een additioneel reglement, dat alleen de Regeeringen
bindt, die het onderteekend hebben.
§ 2. De voorschriften van dit verdrag en van de bijbehoorende reglementen worden herzien door conferenties van
gevolmachtigden der verdragsluitende Regeeringen, waarbij
elke conferentie de plaats en het tijdstip van de volgende
bijeenkomst vaststelt.
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§ 3. Vóór iedere beraadslaging stelt elke conferentie een
huishoudelijk reglement op, dat bepaalt, hoe de besprekin
gen zullen worden geregeld en geleid.
Artikel 14.
Bijzondere overeenkomsten.

De verdragsluitende Regeeringen behouden zich, zoowel
voor zich zelf, als voor de door haar te dien einde behoorlijk
gemachtigde particuliere ondernemingen, de bevoegdheid
voor, bijzondere overeenkomsten te sluiten omtrent de
punten van den dienst, die niet de gezamenlijke Regeeringen
betreffen. Deze overeenkomsten moeten echter binnen het
kader van het verdrag en van de bijbehoorende reglementen
blijven, voor zoover de storingen betreft, die de uitvoering
van die overeenkomsten zou kunnen veroorzaken in de
diensten van de andere landen.
Artikel 15.
Schorsing van den dienst.

Iedere Regeering behoudt zich de bevoegdheid voor, den
internationalen dienst voor radioverkeer, wanneer zij zulks
noodig oordeelt, voor onbepaalden tijd te schorsen, hetzij
geheel, hetzij alleen voor zekere verbindingen en,of voor
zekere soorten van radioberichten, onder verplichting daar
van terstond aan ieder der overige verdragsluitende Regee
ringen kennis te geven door tusschenkomst van het Inter
nationaal bureel van de Telegraafvereeniging.

Artikel 16.
Internationaal bureel.
§ 1. Het Internationaal bureel van de Telegraafvereeniging
wordt belast met het verzamelen, rangschikken en openbadr
maken van opgaven en inlichtingen van allerlei aard betref
fende de radiodiensten, het onderzoek van de aanvragen om
wijziging van het verdrag en van de bijbehoorende regle
menten, het bekend maken van de aangenomen wijzigingen

\ •
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en, in het algemeen, met het verrichten van alle administra
tieve werkzaamheden, welke in het belang van de inter
nationale radiodiensten aan dit bureel zullen worden
opgedragen.
§ 2. De kosten, welke voortvloeien uit deze werkzaam
heden, worden door alle verdragsluitende Regeeringen ge
dragen in de verhouding als bepaald bij het algemeen
reglement.
Artikel 17.
Internationaal technisch raadgevend comité voor radioelectrische verbindingen.
§ 1. Een internationaal technisch raadgevend comité voor
radioëlectrische verbindingen v/ordt ingesteld ten einde de
technische en daaraan verwante vraagstukken betreffende
die verbindingen te bestudeeren.
§ 2. De samenstelling, bevoegdheden en wijze van wer
ken van dit comité worden omschreven in het bij dit verdrag
behoorende algemeen reglement.
Artikel 18.
Verkeer met stations van niet verdragsluitende landen.
§ 1. Elk der verdragsluitende Regeeringen behoudt zich de
bevoegdheid'voor, de voorwaarden te bepalen, waarop zij
telegrammen of radiotelegrammen toelaat, afkomstig van of
bestemd voor een station, dat niet aan de bepalingen van dit
verdrag onderworpen is.
§ 2. Indien een telegram of radiotelegram wordt toege
laten, moet het worden overgeseind en moeten de gewone
taksen daarop worden toegepast.
Artikel 19.
Toetredingen.
§ 1. (1) De Regeeringen, die niet hebben deelgenomen
aan dit verdrag, kunnen daartoe op haar aanvraag toetreden.
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(2) Deze toetreding wordt langs diplomatieken weg aan
die verdragsluitende Regeering, in wier land de laatste con
ferentie is gehouden, en door deze aan alle andere bekend
gemaakt.
(3) Zij brengt rechtens aanvaarding van alle bepalingen
van dit verdrag mede en -het genot van alle daarin vastge
legde voordeelen.
§ 2. (1) De toetreding tot het verdrag door de Regeering
van een land, dat koloniën, protectoraten of gebieden onder
souvereiniteit of mandaat heeft, sluit niet toetreding van
die koloniën, protectoraten of gebieden onder souvereiniteit
of mandaat in zich, behoudens een desbetreffende verklaring
van die Regeering.
(2) Deze koloniën, protectoraten of gebieden onder souve
reiniteit of mandaat kunnen, gezamenlijk of elk afzonderlijk,
het onderwerp uitmaken van een afzonderlijke toetreding
of een afzonderlijke opzegging op de voorwaarden, bedoeld
in dit artikel en in artikel '23.

1
:
l
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Artikel 20.
Scheidsrechterlijke uitspraak.

§ L In geval van geschil tusschen twee verdragsluitende
Regeeringen betreffende de uitlegging of de uitvoering
hetzij van dit verdrag, hetzij van de reglementen bedoeld
in artikel 13, behoort het geschilpunt, op verzoek van
een dezer Regeeringen, aan een scheidsrechterlijke uit
spraak te worden onderworpen. Te dien einde kiest elk van
de betrokken Regeeringen een andere, die geen belang
hebbende is bij het geschilpunt.
§ 2. Indien geen overeenstemming kan worden verkregen
tusschen de beide scheidsrechters, voegen deze zich een
andere verdragsluitende Regeering toe, die evenmin bebelanghebbende is bij het geschil. Indien de beide scheids
rechters niet tot overeenstemming kunnen komen met be
trekking tot de keuze van die derde Regeering, stelt elke
scheidsrechter een verdragsluitende Regeering voor, die

fa»
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geen belanghebbende is bij het geschil; tusschen de voor
gestelde Regeeringen beslist het lot. De trekking geschiedt
door de Regeering, op wier grondgebied het Internationaal
bureel, vermeld in artikel 16, gevestigd is. De beslissing van
de scheidsrechters wordt bij meerderheid van stemmen
genomen.
Artikel 21.
Mededeeling van wetten en reglementen.
De verdragsluitende Regeeringen deelen elkander, indien
zij dit nuttig achten, door tusschenkomst van het Internatio
naal bureel van de Telegraafvereeniging, de wetten en
reglementen mede, die in hun landen met betrekking tot
dit verdrag reeds zijn of zullen worden uitgevaardigd.
Artikel 22.
Marine- en militaire inrichtingen.
§ 1. De verdragsluitende Regeeringen behouden volle
vrijheid met betrekking tot radioëlectrische inrichtingen,
niet bedoeld in artikel 2, en in het bijzonder met betrekking
tot marine- en militaire inrichtingen.
§ 2. Al deze inrichtingen en stations moeten, zooveel moge
lijk, de reglementaire bepalingen in acht nemen, die betrek
king hebben op de in gevallen van nood te verleenen hulp
en op de te nemen maatregelen ter voorkoming van storing.
Zij moeten ook, zooveel mogelijk, de reglementaire bepalin
gen in acht nemen betreffende de golftypen en frequenties
die moeten worden gebezigd naar gelang van de soort van
dienst, dien genoemde stations uitoefenen.
§ 3. Wanneer deze inrichtingen en stations echter deel
nemen aan het openbaar verkeer of aan de bijzondere dien
sten, welke vallen onder de bepalingen van de bij dit
verdrag behoorende reglementen, moeten zij zich, in het
algemeen, houden aan de reglementaire voorschriften voor
de uitoefening van deze diensten.
2

k
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Artikel 23.
Inwerkingtreding, duur en opzegging.

§ 1. Dit verdrag treedt in werking op den lsten Januari
1929; het blijft voor onbepaalden tijd en gedurende één jaar
na den dag, waarop het is opgezegd, van kracht.
§ 2. De opzegging heeft slechts gevolgen voor de Regeering,
in wier naam zij is geschied. Voor de overige verdragslui
tende Regeeringen blijft het verdrag van kracht.
Artikel 24.
Bekrachtiging.

§ 1. Dit verdrag zal worden bekrachtigd en de akten van be
krachtiging zullen binnen het kortst mogelijk tijdsverloop
te Washington worden nedergelegd.
§ 2. Ingeval een of meer der verdragsluitende Regeeringen
het verdag niet zouden bekrachtigen, zal dit niettemin gel
dend zijn voor de Regeeringen, die het wel bekrachtigd
hebben.
Ter oorkonde waarvan de onderscheidene gevolmachtigden
het verdrag hebben onderteekend in een enkel exemplaar,
hetwelk bewaard zal blijven in de archieven van de Regee
ring van de Vereenigde Staten van Amerika en waarvan een
afschrift aan elke Regeering zal worden toegezonden.
Gedaan te Washington, den 25sten November 1927.
(Volgen de onderteekeningen.)
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ALGEMEEN REGLEMENT
BEHOORENDE BIJ HET INTERNATIONAAL
RADIOTELEGRAAFVERDRAG.
Artikel 1.
Definities.

Ter aanvulling van de in artikel 1 van het verdrag vermelde
definities wordt (worden) in dit reglement verstaan:
onder „mobiel station", ieder mobiel station, welk ook;
onder „mobiele stations", alle mobiele stations te zamen,
waar zij zich ook bevinden;
onder „scheepsstation", een station aan boord van een schip,
dat niet blijvend is gemeerd of niet blijvend voor anker ligt;
onder „luchtvaarluigstation", een station aan boord van een
luchtvaartuig;
onder „kuststation", een landstation, dat bestemd is voor het
verkeer met scheepsstations. Dit kan een vast station zijn,
dat ook bestemd is voor het verkeer met scheepsstations;
het wordt dan alleen tijdens den duur van zijn dienst met
scheepsstations als een kuststation beschouwd;
onder „luchtvaartstation", een landstation dat bestemd is
voor het verkeer met luchtvaartuigstations. Dit kan een vast
station zijn, dat ook bestemd is voor het verkeer met lucht
vaartuigstations; het wordt dan alleen tijdens den duur van
zijn dienst met luchtvaartuigstations als een luchtvaart
station beschouwd;
onder „station" ieder station, onverschillig zijn bestemming.
De benaming „landstation" heeft een algemeene beteekenis;
zij wordt gebruikt, wanneer zij terzelfder tijd betrekking
heeft op het verkeer met scheepsstations, met luchtvaartuig
stations en met andere mobiele stations, welke ook. Onder
deze 'benaming wordt dan tegelijk verstaan een kuststation,
voor zoover het verkeer met scheepsstations betreft, een
luchtvaartstation, voor zoover het verkeer met luchtvaartuig-
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stations betreft, en eenig station op den vasten grond, be
stemd voor verkeer met andere mobiele stations, weiKe ook.
Voorts wordt (worden) in dit reglement verstaan:
onder „omroepdienst”, een dienst tot verspreiding van radiotelefonische uitzendingen, bestemd om door het publiek
te worden ontvangen, rechtstreeks of door tusschenkomst
van relais-stations;
onder „vaste dienst”, een dienst voor radioëlectrisch verkeer
van eiken aard tusschen vaste punten, met uitzondering
van den omroepdienst en de bijzondere diensten;
«onder „mobiele dienst", een radiodienst uilgeoefend tusschen
mobiele stations en landstations en door mobiele stations
die onderling werken, met uitzondering van de bijzondere
diensten;
onder „bijzondere diensten", de diensten van radiobakens,
de radiopeildiensten, de uitzending van tijdseinen, berichten
aan zeevarenden, ijkgolven, de voor wetenschappelijke doel
einden bestemde uitzendingen, enz.;
onder „radiobaken", een bijzonder station, welks uitzen
dingen bestemd zijn om een ontvangstation in staat te stellen,
zijn peiling, of een richting, ten opzichte van het radiobaken
te bepalen;
onder „radiopeilstation", een station voorzien van bijzondere
■toestellen, welke bestemd zijn om de richting der uitzendin
gen van andere stations te bepalen;
onder „omroepstation", een station voor de verspreiding
van radiotelefonische uitzendingen bestemd om door het
publiek te worden ontvangen;
onder „particulier station voor proefnemingen", 1° een
particulier station voor proeven, die de ontwikkeling der
radiotechniek of radiowetenschap beoogen, 2° een station,
dat gebruikt wordt door een „amateur” d.w.z. door een
behoorlijk gemachtigd persoon, die voor een louter persoon
lijk doel en niet- uit geldelijke overwegingen belang stelt
in de radiotechniek;
onder „Administratie”, een Rijksadministratie.
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Artikel 2.
Vergunning.
§ 1. Geen radiozendstation mag worden opgericht of ge
ëxploiteerd door een bijzonder persoon of een particuliere
onderneming zonder een bijzondere vergunning, afgegeven
door de Regeering van het land, waartoe bedoeld station
behoort.
§ 2. De houder van een vergunning moet zich verbinden
om het geheim der berichten, zoowel telegrafische als telefo
nische, te bewaren. Voorts moet uit de vergunning blijken,
dat het verboden is andere radioëlectrische correspondentie
op te vangen dan die, welke het station gemachtigd is te ont
vangen, en dat, ingeval zulke correspondentie onopzettelijk
wordt ontvangen, zij noch opgeschreven, noch aan derden
medegedeeld, noch voor eenig doeleinde gebruikt mag
worden.
§ 3. Ten einde het nazien der vergunningen te vergemak
kelijken, wordt aanbevolen, aan den tekst in de landstaal,
indien daartoe aanleiding bestaat, een vertaling van dien
tekst toe te voegen in een taal, die in het internationaal
verkeer veel gebruikt wordt.
Artikel 3.
Keuze en ijking van toestellen.
§ 1. De keuze der door een station te gebruiken radioëlec
trische toestellen en inrichtingen is vrij, op voorwaarde dat
de uitgezonden golven overeenstemmen met de bepalingen
van dit reglement.
§2. (1) De Administratiën moeten de noodige maatregelen
nemen om er zeker van te zijn, dat de voor de regeling der
zendinrichtingen gebezigde frequentiemeters (golfmeters)
zoo nauwkeurig mogelijk geijkt worden door vergelijking
met hun nationale standaardinstrumenten.
(2) In geval van internationaal verschil zullen de verge
lijkingen geschieden volgens een methode van absolute
meting der frequenties.

i,
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Artikel 4.
Klasse-indeeling en gebruik van radioëlectrische uitzendingen.

§ 1. (1) De radioëlectrische uitzendingen worden in twee
klassen verdeeld:
A. Ongedempte golven,
B. Gedempte golven,
die als volgt gedefinieerd worden:
Klasse A: Golven, welker opeenvolgende trillingen volkomen
gelijk zijn, zoodra een blijvende toestand is ingetreden.
Klasse B: Uit opeenvolgende golftreinen samengestelde
golven, waarbij het amplitudo der trillingen, na een maxi
mum bereikt te hebben, geleidelijk afneemt.
(2) De golven van Klasse A bevatten de hierna genoemde
typen, die als volgt worden gedefinieerd:
Type Al: Niet gemoduleerde ongedempte golven. Onge
dempte golven, welker amplitudo of frequentie verandert
tengevolge van een telegrafische manipulatie.
Type A2: Ongedempte met hoorbare frequentie gemodu
leerde golven. Ongedempte golven, welker amplitudo of
frequentie periodiek verandert met een hoorbare frequentie
gecombineerd met een telegrafische manipulatie.
Type A3: Ongedempte door het gesproken woord of door
muziek gemoduleerde golven. Ongedempce golven, welker
amplitudo of frequentie verandert volgens de kenmerkende
trillingen van de spraak of de muziek.
(3) Vorenstaande klasse-indeeling, in golven Al, A2 en A3,
verhindert niet het gebruik, onder door de betrokken
Administratiën bepaalde voorwaarden, van golven, op niet
onder de definities der typen Al, A2 en A3 vallende wijzen
gemoduleerd en/of gemanipuleerd.
(4) Deze definities hebben geen 'betrekking op de systemen
van de zendinrichtingen.
(5) De golven zullen in de eerste plaats worden aangeduid
door haar frequentie in kiloperioden per seconde (Kp/s). Na
deze aanwijzing zal, tusschen haakjes, de benaderde lengte
in meters worden opgegeven. In dit reglement is de bena
derde waarde van de golflengte in meters het quotiënt van
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de deeling van het getal 300 000 door de frequentie uitge
drukt in kiloperioden per seconde.
§ 2. De door een station uitgezonden golven moeten zoo
nauwkeurig, als de stand der techniek dit mogelijk maakt,
op de toegestane frequentie worden gehouden en de uit
straling er van moet, zooveel als practisc-h mogelijk is, vrij
zijn van iedere uitzending welke niet behoort tot het type
van het uitgeoefende verkeer.
§ 3. De betrokken Administratiën bepalen de toelaatbare
afwijking tusschen de gemiddelde frequentie der uitzendin
gen en de opgegeven frequentie; zij streven er naar haar
voordeel te doen met de vorderingen der techniek om deze
afwijking geleidelijk te verminderen.
§ 4. De breedte van een frequentieband, die door de uit
zending van een station wordt bezet, moet redelijkerwijze
beantwoorden aan de vorderingen der techniek voor het
desbetreffende type van verkeer.
§ 5. Ingeval frequentiebanden aan een bepaalden dienst
worden toegekend, moeten de stations van dien dienst fre
quenties gebruiken, die voldoende van de grenzen van die
banden verwijderd zijn, om geen hinderlijke storing te ver
oorzaken in het verkeer van stations, die behooren tot de
diensten, waaraan de onmiddellijk aangrenzende frequentie
banden worden toegewezen.

Artikel 5.
Verdecling en gebruik van frequenties (golflengten)
en van typen van uitzending.

§ 1. De Administratiën der verdragsluitende landen kunnen
een willekeurige frequentie en golf type toekennen aan ieder
radiostation onder haar gezag, alleen onder deze voorwaardc
dat daaruit geen storingen met eenigen dienst van een ander
land voortvloeien.
§ 2. Echter .stemmen deze Administratiën er mede in, aan
stations, die in verband met hun aard alleen reeds geacht
worden ernstige internationale storingen te kunnen veroor-

k
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zaken, frequenties en golftypen toe te kennen overeenkom
stig de regels voor de verdeeling en het gebruik der golven,
zooals zij hieronder zijn aangegeven.
§ 3. De Administratiën stemmen er ook mede in, de tabel
van verdeeling der frequentiebanden (zie § 7) te beschouwen
als een leidraad, die voor de verschillende diensten de gren
zen opgeeft, welke voor alle nieuwe stations moeten worden
geëerbiedigd en waaraan alle bestaande stations zich binnen
zulk een korten termijn moeten aanpassen, als practisch
mogelijk is, zonder afbreuk te doen aan de hoedanigheid
van den dienst, dien deze stations uitoefenen, waarbij reke
ning wordt gehouden met den tegenwoordigen staat van hun
inrichtingen.
§ 4. In beginsel moeten echter de frequenties van alle omrcepstations, die thans met frequenties beneden 300 Kp/s
(golflengten boven 1000 M.) werken, uiterlijk een jaar na
inwerkingtreding van dit reglement worden teruggebracht,
hetzij tot den band gelegen tusschen 160 en 224 Kp/s (golf
lengten 1875— 1340 M.), hetzij tot den band gelegen tusschen
550 en 1500 Kp/s (golflengten 545—200 M.).
§ 5. Geen nieuw omroepstation zal gemachtigd worden, om
te werken in den frequentieband gelegen tusschen 160 en
224 Kp/s (golflengten 1875—1340 M.), tenzij daaruit geen
hinder ontstaat voor bestaande radiodiensten, met inbegrip
van omroepdiensten, uitgeoefend door stations, die reeds
gebruik maken van de in dezen band gelegen frequenties,
en stations, welker frequenties binnen dezen band worden
teruggebracht overeenkomstig het bepaalde in § 4 hierboven.
§ 6. Het vermogen van bestaande omroepstations met fre
quenties beneden 300 Kp/s (golflengten boven 1000 M.) mag
niet worden verhoogd, tenzij hieruit geen hinder ontstaat
voor bestaande radiodiensten.
§ 7. De tabel hiernevens geeft de verdeeling aan van de fre
quenties (benaderde golflengten) tusschen de verschillende
diensten.
§ 8. (1) Het gebruik van golven van het type B van een
frequentie van minder dan 375 Kp/s (golflengte boven 800
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M.) is verboden met ingang van den lsten Januari 1930,
onder voorbehoud van het bepaalde in § 1 van dit artikel
en behalve voor bestaande landstations.
(2) Geen nieuwe zendinrichtingen met golven van het type
B mogen worden aangebracht op schepen of in luchtvaartui
gen met ingang van den lsten Januari 1930, behalve als
deze zendinrichtingen, wanneer zij met vol vermogen werken,
minder dan 300 watt verbruiken, gemeten aan de primaire
zijde van den laagfrequent-voedingstransformator.
(3) Het gebruik van golven van het type B van alle fre
quenties is verboden met ingang van den lsten Januari 1940,
behalve voor zenders, die voldoen aan de voorwaarden be
treffende het vermogen opgegeven onder (2) hierboven.
(4) Geen nieuwe zendinrichtingen van het type B mogen
voortaan worden aangebracht op een landstation of vast
station. Golven van dit type zijn verboden op alle land
stations met ingang van den lsten Januari 1935.
§ 9. Het gebruik van golven van het type A3 is niet toegelaten tusschen 100 en 160 Kp/s (3000 en 1875 M.).
§ 10. Het gebruik van golven van het type A2 is niet toe
gelaten tusschen 100 en 150 Kp/s (3000 en 2000 M.), behalve
in den band 100—125 Kp/s (3000—2400 M.) uitsluitend voor
tijdseinen.
§11. In den band 460—550 Kp/s (650—545 M.) is geen
type van uitzending toegelaten, dat nood-, alarm-, veilig
heids- of spoedseinen, uitgezonden op 500 Kp/s (600 M.)
hun uitwerking kan doen missen.
§ 12. In beginsel moet ieder station, dat een dienst tusschen
vaste punten met een golf van een frequentie beneden 110
Kp/s (golflengte boven 2725 M.) onderhoudt, voor elk van
de tot dat station behoorende zenders, die tegelijk kunnen
werken, een enkele frequentie gebruiken, gekozen uit de
aan dien dienst toegewezen banden (§ 7 hierboven). Een
station zal voor een dienst tusschen vaste punten geen andere
frequentie mogen bezigen, dan die welke is toegewezen als
hiervoren aangegeven.
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§ 13. In beginsel gebruiken de stations dezelfde frequenties
en dezelfde typen van uitzending voor de overseining van
berichten in eenzijdig verkeer, als voor hun normalen dienst.
Echter kunnen regionale regelingen worden getroffen, ten
einde de betrokken stations vrij te stellen van naleving van
dezen regel.
§ 14. Ten einde de wisseling van synoptische weerberichten
in het gebied van Europa te vergemakkelijken, zullen aan
dezen dienst twee frequenties tusschen 37.5 en 100 Kp/s
(golflengten tusschen 8000 en 3000 M.) bij regionale rege
lingen worden toegekend.
§ 15. Om de snelle overseining en verspreiding van inlich
tingen, die van nut zijn voor het ontdekken van misdrijven
en de vervolging van misdadigers, te vergemakkelijken, zal,
voor dit doel, bij regionale regelingen een frequentie
tusschen 37.5 en 100 Kp/s (golflengte tusschen 8000 en 3000
M.) worden opengehouden.
§ 16. (1) De frequenties, die de Administratiën toewijzen
aan alle nieuwe vaste stations, landstations of omroepstations, welker oprichting zij hebben goedgevonden of
ondernomen, moeten zoodanig gekozen worden, dat storin
gen van internationale diensten, uitgeoefend door bestaande
stations, welker frequenties reeds aan het Internationaal
bureel zijn opgegeven, zooveel mogelijk vermeden worden.
Wanneer de frequentie van een bestaand vast station, landstation of omroepstation gewijzigd wordt, moet de nieuwe,
aan dat station toegewezen frequentie voldoen aan de boven
vermelde voorwaarde.
(2) De betrokken Regeeringen plegen, zoo noodig, overleg
voor de vaststelling der aan de bedoelde stations toe te
wijzen golven, alsmede voor de bepaling van de gebruiks
voorwaarden der aldus toegewezen golven. Indien geen
regeling ter vermijding van storing kan worden getroffen,
kunnen de voorschriften van artikel 20 van het verdrag wor
den toegepast.
§ 17. (1) Elke Administratie licht onverwijld het Inter
nationaal bureel in, wanneer zij besluit tot of machtiging
geeft voor de oprichting van een radiostation welks exploi-
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talie de toewijzing, voor een geregelden dienst, van een
bepaalde frequentie beneden 37.5 Kp/s (golflengte boven
8000 M.) vereischt, indien het gebruik van deze frequentie
internationale storingen over een uitgestrekt gebied zou
kunnen veroorzaken. Dit bericht moet het Internationaal
bureel vier maanden voor den bouw van het bedoelde station
bereiken, zoodat gelegenheid bestaat, de bezwaren, die een
of andere Administratie tegen de aanneming van de voorge
stelde frequentie zou kunnen opperen, uit den weg te ruimen.
(2) Betreft het een vast station met korte golven, dat be
stemd is om een geregelden dienst uit te oefenen en welks
uitstraling internationale storingen zou kunnen veroorzaken,
dan moet in het algemeen de betrokken Administratie, vóór
de voltooiing van het station, en in elk geval voordat dit
is opengesteld voor den dienst, aan het Internationaal bureel
de aan dit station tcegewezen frequentie opgeven.
(3) Een zoodanige kennisgeving vindt echter alleen plaats,
wanneer de betrokken Administratie de zekerheid heeft ver
kregen, dat de bewuste dienst binnen een redelijken tijd tot
stand kan komen.
§ 18. (1) Elke Administratie kan aan de amateursstations
frequenties toewijzen, gekozen uit de banden, welke in
de tabel van verdeeling (§ 7 hierboven) aan de amateurs zijn
toegekend.
(2) Het maximum-vermogen, dat deze stations mogen ge
bruiken, wordt bepaald door de betrokken Administratiën,
waarbij rekening wordt gehouden met de technische be
kwaamheid der personen, die de toestellen bedienen en met
de omstandigheden, waarin genoemde stations moeten
werken.
(3) Alle algemeene, in het verdrag en in dit reglement vast
gestelde regelen zijn van toepassing op de amateursstations.
In het bijzonder moet de frequentie der uitgezonden golven
zoo constant en vrij van harmonischen zijn, als de stand der
techniek dit mogelijk maakt.
(4). Tijdens hun uitzendingen moeten deze stations hun
roepnaam met korte tusschenpoozen geven.
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Artikel 6.
Dienst van particuliere stations voor proefnemingen.
§ 1. De wisseling van berichten tusschen particuliere sta
tions voor proefnemingen, van verschillende landen, is ver
boden, indien de Administratie van een der betrokken
landen heeft bekend gemaakt, dat zij zich tegen deze berich
te nwisseling verzet.
§ 2. Wanneer deze berichtenwisseling is loegestaan, moet
het verkeer, tenzij de betrokken landen onderling anders
zijn overeengekomen, in verstaanbare taal worden afge
wikkeld en zich beperken tot berichten betreffende de proef
nemingen en tot opmerkingen van een persoonlijk karakter,
waarvoor, uit hoofde van.haar onbelangrijkheid, gebruik
making van den openbaren telegraafdienst niet in aanmer
king zou komen.
§ 3. Op een particulier station voor proefnemingen, dat ge
machtigd is tot uitzendingen, moet ieder, die de toestellen
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor die van derden
bedient, bewezen hebben, dat hij teksten in morseteekens
kan overseinen en aldus overgeseinde teksten op het gehoor
kan nemen. Hij kan zich alleen door daartoe gemachtigde
personen, die dezelfde bekwaamheden bezitten, laten ver
vangen.
§ 4. De Administratiën nemen zoodanige maatregelen, als
zij noodig achten, om de bekwaamheid, uit technisch oog
punt, van ieder, die de toestellen bedient, te onderzoeken.
Artikel 7.
Certificaten voor radiotelegrafist (radiotelefonist).
§ 1. (1) De dienst van ieder mobiel radiotelegraaf- of radiotelefoonstation moet worden uitgeoefend door een radiotele
grafist in het bezit van een certificaat, uitgereikt door de
Regeering, waartoe dat station behoort. Echter kan de dienst
cp mobiele stations, die voorzien zijn van een radiotelefooninrichting, met een zwak vermogen (met een vermogen, dat
300 watt primair niet te boven gaat) en enkel bruikbaar
voor telefonie, worden uitgeoefend door iemand, die slechts
het certificaat voor radiotelefonist bezit.
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(2) Als tijdens een overtocht, vlucht of reis de radiotelegrafist (radiotelefonist) volstrekt niet beschikbaar is, kan de
gezagvoerder of de voor het mobiel station verantwoordelijke
persoon een radiotelegrafist (radiotelefonist), die in het bezit
is van een door een andere verdragsluitende Regeering uit
gereikt certificaat, machtigen, doch slechts tijdelijk, den
radiodienst uit te oefenen. Wanneer het noodig is voor de
voorloopige bediening der toestellen beroep te doen op een
persoon, die niet in het bezit is van een voldoend certificaat,
dan moet zijn tusschenkomst zich beperken tot dringende
gevallen. In elk geval moet de bovenbedoelde radiotelegra
fist (radiotelefonist) of persoon zoo spoedig mogelijk worden
vervangen door iemand, in het bezit van het certificaat,
bedoeld in § 1 (1) hierboven.
§ 2. Er zijn twee klassen van certificaten alsmede bijzon
dere certificaten voor radiotelegrafist en één klasse van
certificaten voor radiotelefonist.
Certificaten voor radiotelegrafist.
\

§3(1) Iedere Regeering blijft vrij om het aantal examens
te bepalen, dat zij noodig oordeelt voor het behalen van het
certificaat der 1ste klasse.
(2) Uit het certificaat der lsle klasse moet blijken, dat de
telegrafist de vereischte bekwaamheid bezit voor het ver
krijgen van het certificaat voor radiotelefonist. Iedere Regee
ring blijft vrij, al of niet dezelfde bekwaamheid te eischen
voor het certificaat der 2de klasse.
(3) De minimum-eischen voor het behalen van deze certi
ficaten zijn de volgende:
A.

Eerste Klasse.

Uit het certificaat der 1ste klasse moet de vak- en tech
nische kennis van den telegrafist blijken met betrekking tot:
a) Kennis van de algemeene beginselen der electriciteit en
van de theorie der radiotelegrafie en radiotelefonie, alsmede
kennis van de practische werking van alle in den mobielen
dienst gebruikte inrichtingen en toestellen.
b) Theoretische en practische kennis van de werking van
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de samenstellende deelen, zooals machines voor levering van
electrischen stroom, accumulatoren enz., die gebruikt wor
den voor het in werking stellen en regelen der inrichtingen
en toestellen, aangeduid onder letter o).
c) Practische kennis, noodig om met de aan boord aan
wezige middelen averij, welke tijdens de reis aan de toe
stellen kan ontstaan, te herstellen.
g)
Zuiver seinen en zuiver op het gehoor ontvangen van
groepen codetaal (letters, cijfers en leesteekens door elkaar)
met een snelheid van 20 (twintig) groepen per minuut, en van
een tekst in verstaanbare taal, en wel de moedertaal, met
een snelheid van 25 (vijf en twintig) woorden per minuut.
Iedere groep codetaal moet vijf teekens bevatten, waarbij
elk cijfer of leesleeken voor twee teekens telt. Hel gemid
delde woord van den tekst in verstaanbare taal (moedertaal)
moet vijf teekens bevatten.
e) Kennis in bijzonderheden van de reglementen, die gelden
voor de wisseling van radioberichten, kennis van de beschei
den betreffende de prijsberekening van radiotelegrammen,
kennis van dat gedeelte van de reglementen betreffende de
veiligheid van menschenlevens op zee, dat op de radiotelegrafie betrekking heeft, en, voor de luchtvaart, kennis
van de bijzondere bepalingen, waaraan de radiodienst voor
de luchtvaart onderworpen is.
f) Kennis van de algemeene aardrijkskunde der vijf werelddeelen, met name van de voornaamste draadverbindingen
en draadlooze verbindingen.
B.

Tweede Klasse.

Uit het certificaat der 2de klasse moet de vakkennis van den
telegrafist blijken met betrekking tot:
а) Elementaire theoretische en practische kennis van de
electriciteit en de radiotelegrafie, alsmede kennis van de
regeling en werking van de in den mobielen dienst gebruikte
inrichtingen en toestellen.
б) Elementaire theoretische en practische kennis van de
werking van de samenstellende deelen, zooals machines
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voor levering van electrischen stroom, accumulatoren enz.,
die gebruikt worden voor het in werking stellen en regelen
der inrichtingen en toestellen vermeld onder letter a).
c) Voldoende praclische kennis om kleine herstellingen te
kunnen uitvoeren, in geval van averij aan de toestellen.
d) Zuiver seinen en zuiver op het gehoor ontvangen van
groepen codetaal (letters, cijfers en leesteekens door elkaar)
met een snelheid van 16 (zestien) groepen per minuut, en
van een tekst in verstaanbare taal, en wel moedertaal, met
een snelheid van 20 (twintig) woorden per minuut. Iedere
groep codetaal moet vijf teekens bevatten, waarbij elk cijfer
of leesteeken voor twee teekens telt. Het gemiddelde woord
van den tekst in verstaanbare taal (moedertaal) moet vijf
teekens bevatten.
e) Kennis van de reglementen, die gelden voor de wisseling
van radioberichten, kennis van de bescheiden betreffende de
prijsberekening van radiotelegrammen, kennis van dat ge
deelte van de reglementen betreffende de veiligheid van
menschenlevens op zee, dat op de radiotelegrafie betrekking
heeft, en, voor de luchtvaart, kennis van de bijzondere be
palingen, waaraan de radiodienst voor de luchtvaart onder
worpen is.
f) Kennis van de eerste beginselen der algemeene aard
rijkskunde in verband met de draadverbindingen en draadlooze verbindingen.
C. Bijzonder certificaat.
(1) De radiotelegraafdienst op kleine schepen (waarop het
verdrag tot beveiliging van menschenlevens op zee niet van
toepassing is) kan worden uitgeoefend door telegrafisten
voorzien van een bijzonder certificaat, dat aan de volgende
voorwaarden voldoet:
a) De telegrafisten op die van bovenbedoelde mobiele
stations, welke deelnemen aan den internationalen dienst
van het openbaar verkeer en aan de algemeene berichtenwisseling der mobiele stations, moeten in staat zijn het radio
verkeer af te wikkelen met de sein- en ontvangsnelheid, vereischt voor het behalen van het certificaat der 2de klasse.
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b) Wanneer deze stations niet aan genoemden dienst deel
nemen, maar uiteraard wel in geval van nood handelen, en
werken op een bijzondere golf zonder de andere radio
diensten te storen, behoort elke betrokken Regeering de
voorwaarden voor het behalen van het certificaat vast te
stellen.
(2) Bij wijze van uitzondering wordt voorloopig aan de
Regeering van Nieuw-Zeeland toegestaan, een bijzonder
certificaat, voor het behalen waarvan zij de eischen vaststèlt, uit te reiken aan de telegrafisten van kleine vaartuigen
van haar nationaliteit, die zich niet van de kusten van
genoemd land verwijderen en slechts in beperkte mate deel
nemen aan den internationalen dienst van het openbaar ver
keer en aan de algemeene berichtenwisseling der mobiele
stations.
§4. (1) Alvorens chef van een scheepsstation der eerste
categorie (artikel 20, § 2) te worden, moet een telegrafist der
lste klasse ten minste één jaar practijk hebben gehad als
telegrafist aan boord van een schip of op een kuststation.
(2) Om chef van een scheepsstation der tweede categorie
(artikel 20, § 2) te worden, moet een telegrafist der lste
klasse ten minste zes maanden practijk hebben gehad als
telegrafist aan boord van een schip of op een kuststation.
(3) Om den dienst uit te oefenen als telegrafist der lste
klasse in een luchtvaartuig, moet de telegrafist aantoonen
in den radiodienst het aantal uren te hebben gevlogen, dat
vastgesteld is door de Administratie die het certificaat uit
reikt.
§ 5. De telegrafisten, die met goed gevolg het examen voor
het behalen van een certificaat der 2de klasse hebben afge
legd, ontvangen van hun Regeering een voorloopig certifi
caat, dat hun bevoegdheid geeft op te treden als chef van het
station op schepen der derde categorie (artikel 20, § 2),
Nadat zij aangetoond hebben zes maanden aan boord van
een schip te hebben gediend, kan hun het definitieve certifi
caat der 2de klasse, dat hun bevoegdheid geeft dezelfde
functie te vervullen op schepen der tweede categorie, v/orden
uitgeréikt.
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Certificaat voor radiotelefonist.

§6. (1) Er is slechts één klasse van certificaten voor
radiotelefonist.
(2) Uit deze certificaten moet de vakkennis van den tele
fonist blijken met betrekking tot:
ci) Kennis van de regeling en de werking der bij de radio
telefonie gebruikte inrichtingen en toestellen.
b) Geschiktheid voor het op duidelijke wijze overbrengen
en opnemen van het gesproken woord door middel van het
telefoontoestel.
c) Kennis van de reglementen, die van toepassing zijn op
de wisseling van radiotelefonische berichten, en van dat ge
deelte der radiotelegraafreglementen, hetwelk betrekking
heeft op de veiligheid van menschenlevens.
(3) De houders van het certificaat voor radiotelefonist
mogen slechts dienst doen op schepen, lucht vaartuigen enz.,
die van een radiotelefooninrichting met gering vermogen
(ten hoogste 300 watt primair) zijn voorzien en alleen voor
den telefoondienst.
(4) De radiotelefonisten van den luchtvaartdienst moeten
aantoonen een minimum aantal uren, dat door de betrokken
Administratiën is vastgesteld, aan boord van een luchtvaar
tuig te hebben gevlogen.
(5) De houder van een certificaat voor radiotelegrafist der
1ste klasse, alsmede de houder van een certificaat voor
radiotelegrafist der 2de klasse voorzien van het certificaat
voor radiotelefonist, mogen den radiotelefoondienst op ieder
mobiel station uitoefenen.
§ 7. Iedere Administratie treft de noodige maatregelen om
aan de radiotelegrafisten (radiotelefonisten) de verplichting
tot geheimhouding der correspondentie op te leggen en om,
zooveel doenlijk, het bedrieglijk gebruik van certificaten te
vermijden.
§ 8. De betrokken Regeeringen nemen de noodige maat
regelen, opdat de rechten verbonden aan de certificaten, die
onder de vorige regeling zijn afgegeven, gehandhaafd blijven
voor de houders van deze certificaten, die, op algemeene
3
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wijze, kunnen voldoen aan de nieuwe voorwaarden van uit
reiking.
§ 9. De bepalingen van dit artikel worden bindend binnen
een termijn van ten hoogste drie jaar na de inwerkingtreding
van dit reglement.
Artikel 8.
Gezag van den gezagvoerder.

§ 1. De radiodienst van een mobiel station is geplaatst
onder het oppergezag van den gezagvoerder of van den ver
antwoordelijken persoon van het schip, van het luchtvaartuig
of van ieder ander middel van vervoer, waarop het mobiele
station zich bevindt.
§ 2. De gezagvoerder of de verantwoordelijke persoon,
evenals alle personen, die kennis kunnen nemen van den
iuhoud of zelfs van het bestaan van de radiotelegrammen,
of van eenig bericht, dat door middel van den radiodienst
verkregen is, worden onderworpen aan de verplichting om
het geheim der correspondentie te bewaren en te verzekeren.
Artikel 9.
Algemeene wijze van werken in den mobielen dienst.

§ 1. In den mobielen dienst moet de hierna omschreven
werkwijze worden gevolgd; hiervan kan alleen worden afge
weken in geval van noodoproepen of noodcorrespondentie,
waarop de bepalingen van artikel 19 van toepassing zijn.
§ 2. (1) Alvorens een overseining te beginnen, moet het
zendende station er zich van overtuigen, dat daaruit op
de golf, die het gaat gebruiken geen overmatige storing
voortvloeien zal voor ander verkeer dat binnen zijn wer
kingsgebied plaats vindt; indien het waarschijnlijk is, dat
zulk een storing zich zal voordoen, dan wacht het station
op de eerste onderbreking van de overseining, die het zou
kunnen storen.
(2) Indien een in gang zijnde radioëlectrische overseining
ondanks deze voorzorg door den oproep wordt belemmerd,
moet deze worden gestaakt op het eerste verzoek van een
landstation, geopend voor den internationalen dienst van het
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openbaar verkeer, of van eenig luchtvaartstation. Het
station, dat het verzoek doet, moet den vermoedelijken duur
opgeven van het wachten dat het aan het station, welks
oproep het stopt, oplegt.
§ 3. In de radiotelegrafische correspondentie van den
mobielen dienst moet voor het oproepen van een station als
volgt worden te werk gegaan:
(1) a) Het roepende station roept op door hoogstens drie
maal den roepnaam van het aan te roepen station te seinen,
alsmede het woord DE gevolgd door hoogstens driemaal
zijn eigen roepnaam.
b) Voor dezen oproep maakt het roepende station gebruik
van de golf, waarop het geroepen station uitluistert.
(2) Het geroepen station antwoordt door hoogstens drie
maal den roepnaam van het roepende station te seinen, het
woord DE, zijn eigen roepnaam en, als het gereed is om de
correspondentie te ontvangen, de letter K (uitnoodiging tot
overseining) gevolgd, als het dit nuttig acht, door de toe
passelijke verkorting met een cijfer, dat de sterkte der ont
vangen teekens aangeeft.
13) Indien het geroepen station verhinderd is te ontvangen,
vervangt het de letter K, in het antwoord in den voorge(wachtteeken)
schreven vorm, door het teeken
gevolgd door een getal dat in minuten den vermoedelijken
duur van het wachten aangeeft. Indien deze vermoedelijke
duur meer dan 10 minuten bedraagt, moet de reden van het
wachten worden opgegeven.
(4) Indien er verscheidene radiotelegrammen in dezelfde
richting moeten worden geseind, kunnen zij met toestem
ming van het station, dat ze moet ontvangen, in series worden
verzonden.
(5) Bij het geven van zijn toestemming wijst laatstbedoeld
station het aantal radiotelegrammen aan, dat het bereid is in
een serie te ontvangen, welke aanwijzing het door de letter
K doet volgen.
(6) In beginsel wordt elk radiotelegram van meer dan 100
woorden gerekend een serie te vormen of beëindigt zulk een
radiotelegram een in gang zijnde serie.
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(7) In het algemeen worden lange radiotelegrammen,
zoowel die in verstaanbare taal als die in overeengekomen
taal of cijferschrift, in gedeelten geseind; elk gedeelte bevat
50 woorden voor de telegrammen in verstaanbare taal en
20 woorden of groepen voor de telegrammen in overeenge
komen taal of cijferschrift.
(8) Aan het einde van elk gedeelte wordt het teeken •
(?) geseind, hetwelk beteekent: „Hebt gij het radiotelegram
lot hiertoe goed ontvangen?". Als het gedeelte goed ont
vangen is, geeft het ontvangende station de letter K en wordt
de overseining van het radiotelegram vervolgd.
(9) a) De overseining van een radiotelegram wordt beëin
digd door het teeken
(sluitteeken), gevolgd door
den roepnaam van het seinende station en de letter K.
b) Bij overseining in series worden de roepnaam van het
seinende station en de letter K eerst aan het einde van de
serie gegeven.
(10) a) Het re<?u van een radiotelegram wordt gegeven door
middel van de letter R gevolgd door het nummer van het
radiotelegram; dit re<?u wordt voorafgegaan door de vol
gende in den daarbij aangegeven vorm te verstrekken ge
gevens: roepnaam van het station, dat geseind heeft, het
woord DE, roepnaam van het station, dat ontvangen heeft,
b) Het re<?u van een serie radiotelegrammen wordt gegeven
door middel van de letter R, gevolgd door het aantal van de
ontvangen radiotelegrammen, alsmede door de nummers van
het eerste en van het laatste telegram van de serie. Dit re<?u
wordt voorafgegaan door de vorenomschreven gegevens.
(11) Als de correspondentie afgeloopen is, geeft elk der
beide stations het teeken
(kwijtingsteeken),
gevolgd door zijn eigen roepnaam.
§ 4. (1) Indien het roepende station van plan is zijn berich
ten met een ander golftype of/en op een andere frequentie
dan voor den oproep is gebruikt, te seinen, moet het zijn
eigen roepnaam doen volgen door de dienstaanwijzingen, die
het golftype of/en de frequentie bepalen, welke het voor de
overseining denkt te gebruiken. Het ontbreken van deze
• I
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dienstaanwijzingen beteekent, dat het niet voornemens is van
golftype of van frequentie te veranderen.
(2) Indien het opgeroepen station wenscht, dat het roepende
station met een ander golftype of/en op een andere fre
quentie dan voor den oproep zal seinen, voegt het aan het
antwoord in den voorgeschreven vorm de dienstaanwijzingen
toe, die het golftype of/en de frequentie bepalen, welke het
wenscht, dat zullen worden gebezigd. Het ontbreken van
deze dienstaanwijzingen beteekent, dat het niet verlangt, dat
het golftype of/en de frequentie, gebruikt voor den oproep,
zullen worden gewijzigd.
(3) Indien het roepende station heeft aangegeven, dat het
voor de overseining een ander golftype of/en een andere
frequentie gaat gebruiken, dan waarmede het den oproep
heeft gedaan, moet het opgeroepen station in het antwoord
in den voorgeschreven vorm de letter K doen voorafgaan
door de verkortingen, die aangeven dat het van nu af luistert
op het golftype of/en de frequentie, die zijn aangekondigd,
en dat het zelf genoemd golftype of/en genoemde frequentie
zal bezigen voor den geheelen duur van de verbinding.
(4) Indien het roepende station een landstation is, dat
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement een andere
golf mag gebruiken, dan waarop het mobiele station kan
zenden, mag het, na verbinding te hebben verkregen, deze
golf aanwenden voor de overseining van zijn corresponden
tie. In dit geval wordt als volgt te werk gegaan:
o) Het landstation roept het mobiele station op de golf
waarop dit laatste luistert en deelt daaraan, na verkregen
antwoord, door middel van de toepasselijke verkorting, mede
dat het mobiele station verder moet luisteren op de golf,
die het landstation wil gebruiken.
b) Indien het mobiele station de aangeduide golf kan ont
vangen, geeft het de letter K. In het tegengestelde geval
licht het het landstation door middel van de toepasselijke
verkorting in, dat,het de voorgestelde golf niet kan ontvan
gen, waarop de beide stations zich verstaan omtrent het
gebruik van een andere werkgolf.
(5) Het landstation blijft op de golf, die het gebruikte, tot

32 0

:?
;■

•i

::

é

na de overseining van het teeken • • • — • — (kwijtingsteeken)
gevolgd door zijn roepnaam. Dit teeken, gevolgd door den
roepnaam, wordt door het mobiele station op de aan zijn
dienst toegewezen internationale roepgolf herhaald.
(6) Wanneer het landstation, dat een verzoek tot wijziging
van golftype of/en frequentie ontvangt, daaraan geen gevolg
kan geven of wenscht te geven, seint het niet het teeken K,
maar stelt het door middel van de toepasselijke verkortingen
voor, een ander golftype of/en een andere frequentie te ge
bruiken.
§ 5. (1) Op de golf van 500 Kp/s (600 M.), (of op een toe
gelaten golf, in geval van verkeer met een luchtvaartuigslation) mogen de perioden van onafgebroken werkzaamheid
tusschen twee stations niet meer dan ongeveer tien minuten
bedragen; na elke zoodanige periode moet even worden ge
wacht, ten einde eventueel een ander station in staat te
stellen, een oproep met voorrang te doen of een bericht met
voorrang te seinen.
(2) Wordt op andere voor den mobielen dienst voor de
zeevaart aangewezen golven gewerkt, dan is de duur van de
perioden van onafgebroken werkzaamheid aan het toezicht
van het kuststation onderworpen. Betreft het verbindingen
tusschen twee scheepsstations, dan bepaalt het ontvangende
station dezen duur.
(3) Ten aanzien van verbindingen tusschen luchtvaartuigstations is de duur van de perioden van onafgebroken werk
zaamheid aan het toezicht van het ontvangende luchtvaartuigstation onderworpen, behoudens inmenging te dien
opzichte van het luchtvaartstation. Met betrekking tot ver
bindingen tusschen luchtvaartstations en luchtvaartuigstations, oefent het luchtvaartstation toezicht uit op den
duur van de perioden van onafgebroken werkzaamheid.
§ 6. Wanneer een station een oproep ontvangt zonder zeker
te zijn dat deze oproep voor dat station bestemd is, moet het
niet antwoorden, alvorens de oproep herhaald en verstaan is.
Wanneer daarentegen een station een voor zich bestemden
oproep ontvangt, doch niet zeker is van den roepnaam van
het roepende station, moet het onmiddellijk antwoorden en
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daarbij het teeken
bezigen ter vervanging van
den roepnaam van laatstbedoeld station.
§7 (1) Indien het noodig is om vooraf proefteekens te
geven, ten einde het toestel af te regelen alvorens tot den
oproep of tot de overseining over te gaan, mogen deze
teekens niet langer dan gedurende ongeveer 10 seconden
geseind worden en moeten zij uit een serie van letters V
worden samengesteld, gevolgd door den roepnaam van het
zendende station.
(2) Indien een station proefteekens op verzoek van een
ander station uitzendt, ten einde dit in staat te stellen zijn
ontvangtoestel af te stemmen, moeten deze teekens eveneens
uit een serie van letters V zijn samengesteld, waarin ver
scheidene malen de roepnaam van het zendende station
wordt ingelascht.
Artikel 10.
Algemeene oproep voor alle mobiele stations.

§ 1. Stations die in verbinding wenschen te treden met
mobiele stations zonder nochtans de namen der mobiele
stations te kennen, die zich in hun werkingsgebied bevinden,
kunnen gebruik maken van het zoekteeken CQ, hetwelk den
roepnaam van het geroepen station bij den oproep in den
vastgestelden vorm vervangt, hetgeen moet worden gevolgd
door de letter K (algemeene oproep voor alle mobiele sta
tions met verzoek om te antwoorden).
§ 2. In streken waar een druk verkeer is, is het gebruik
van den oproep CQ gevolgd door de letter K verboden,
behalve in verbinding met spoedseinen.
§ 3. De oproep CQ, niet gevolgd door de letter K (alge
meene oproep voor alle mobiele stations zonder verzoek om
te antwoorden) wordt gebruikt ten behoeve van de radioitelegrammen, die tijdingen van algemeenen aard bevatten,
voor de tijdseinen, voor de vaste weerberichten, voor de
algemeene berichten in zake de veiligheid en voor berichten
van eiken aard, bestemd om te worden gelezen door een
ieder, die ze kan ontvangen.
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Artikel 11.
Storing.
§ 1. (1) De wisseling van overbodige teekens is aan de
mobiele stations verboden. Proefnemingen en onderzoekin
gen worden voor deze stations slechts toegelaten voor zoover
zij den dienst van andere stations niet storen.
(2) Iedere Administratie overweegt alvorens de voorge
stelde proefnemingen of onderzoekingen toe te staan, of deze
den dienst van andere stations zouden kunnen storen.
§ 2. Beproevingen en afregelingen op eenig station moeten
aldus geschieden, dat zij niet den dienst storen van andere
stations, die met een toegelaten correspondentie bezig zijn.
De teekens voor beproeving en afregeling moeten zoodanig
worden gekozen, dat geen enkele verwarring kan ontstaan
met een sein, een verkorting enz., waaraan door het regle
ment een bijzondere beteekenis is toegekend.
§ 3. Elk station, dat uitzendt ten behoeve van beproevingen,
afregelingen of onderzoekingen, moet daarbij met tusschenpoozen herhaaldelijk zijn roepnaam geven.
§ 4. De Administratie of de particuliere onderneming, die
een klacht ter zake van storing opstelt, moet tot ondersteu
ning en rechtvaardiging daarvan verklaren, dat zij geregeld
ontvangtoestellen gebruikt, waarvan het type gelijkwaardig
is aan het beste type, dat in de gewone practijk van den
betreffenden dienst wordt gebruikt.
Artikel 12.
Rapporteeren van overtredingen.

§ 1. Indien een Administratie kennis krijgt van een over
treding van het verdrag of van dit reglement, begaan door
een van de stations van den mobielen dienst, waarvoor zij
machtiging verleende, moet zij de feiten en de verantwoor
delijkheid vaststellen en de noodige maatregelen nemen.
§ 2. De overtredingen van de regelen voor den mobielen
dienst worden door de stations, die ze vaststellen, ter kennis
gebracht van de Administratie, waaronder zij behooren en
wel door middel van staten, die overeenkomen met het in
bijlage 2 aangegeven model.
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§ 3; Worden de voorschriften herhaaldelijk door eenzelfde
station overtreden, dan moeten stappen worden gedaan bij
de Administratie van het land, waartoe dat station behoort.

Artikel 13.
Uitgave van dienstbescheiden.
§ 1. Het Internationaal bureel stelt de volgende dienst
bescheiden samen en geeft deze uit:
a) een tabel en een kaart, bestemd voor opneming in de
naamlijst der scheepsstations en welke de zonen en de
diensturen aan boord van de in de tweede categorie inge
deelde schepen vermelden (zie bijlagen 5 en 6);
b) een alphabetische lijst van de roepnamen van alle vaste
stations, landslations en mobiele stations, voorzien van een
roepnaam uit de internationale serie. Deze lijst wordt opgcmaakt zonder de nationaliteit in aanmerking te nemen en
wordt voorafgegaan door een tabel van verdeeling der
roepnamen, welke de landen vermeldt, waaraan een of meer
series van roepnamen onder de in artikel 14 omschreven
voorwaarden zijn toegekend;
c) naamlijsten van alle vaste stations, landstations en
mobiele stations, die een roepnaam uit de internationale
serie hebben en al dan niet voor het openbaar verkeer zijn
geopend, alsmede een naamlijst van omroepstations.
§ 2. De naamlijst, die op elke categorie van stations betrek
king heeft, wordt in afzonderlijke deelen uitgegeven en wel
als volgt:
1.

Vaste stations en landstations.

(1) Naamlijst van de stations, gegroepeerd naar de landen;
de namen der landen worden in alphabetische volgorde
gerangschikt en de namen der stations van eenzelfde land
worden op hun beurt in alphabetische volgorde gerangschikt
onder den naam van dat land. Deze naamlijst wordt vooraf
gegaan door een klapper, vermeldend de namen der stations,
de roepnamen, de kenmerkende aanduidingen en de num-
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mers der 'bladzijden, waar de bijzonderheden betreffende
deze stations zijn te vinden.
(2) Het woord RADIO wordt, als een afzonderlijk woord,
achter den naam van elk kuststation gedrukt.

-• -

11. Stations voor de uitoefening van bijzondere diensten.
(1) Naamlijst van de stations gegroepeerd naar de landen,
met een klapper, overeenkomende met dien van het vorenvermelde deel. De in deze naamlijst vermelde stations zijn
die, welke bijzondere diensten uitoefenen ten behoeve van
de scheep- en luchtvaart (radiopeilingen, radiobakens, tijd
seinen, berichten aan zeevarenden, vaste weerberichten, aan
allen gerichte persberichten, enz.).
(2) De woorden GONIO en PHARE worden onderschei
denlijk achter den naam van de radiopeilstations en van de
radiobakenstations vermeld.
111. Scheepsstations.
Naamlijst van de stations in alphabetische volgorde, waarbij
niet gelet is op de nationaliteit en met vermelding, in ver
korten vorm, van den naam van het land, waartoe elk station
behoort.
IV. Luchtvaartuigstations.
Naamlijst van de stations in alphabetische volgorde, waarbij
niet gelet is op de nationaliteit en met vermelding, in ver
korten vorm, van den naam van het land, waartoe elk station
behoort.
V. Omroepstations.
Naamlijst van de stations gegroepeerd naar de landen, met
een klapper, overeenkomende met dien van deel I en II.
§ 3. De supplementen op de lijst van de roepnamen en op
de verschillende naamlijsten bevatten de in alphabetische
volgorde vermelde aanvullingen, wijzigingen en doorhalin
gen. Deze supplementen verschijnen maandelijks en zijn
recapitulatief.
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Naamlijst van de vaste stations en landstations.

§ 4. (1) De staat van kenmerkende gegevens van de vaste
stations en landstations moet de volgende opgaven bevatten:
o) naam van het station;
6) roepnaam;
c) nauwkeurige aardrijkskundige ligging van de zendantenne, aangeduid door het onderdeel van het land en door
lengte en breedte in graden, minuten en seconden, waarbij
de lengte wordt berekend ten opzichte van den meridiaan
van Greenwich;
d) typen en frequenties (golflengten) waarop het station
voor het zenden is afgeregeld; de normale zendgolf wordt
ouderstreept;
e) normaal stralingsvermogen, uitgedrukt in meter-ampères
of, bij gebreke daarvan, hoogte van de antenne en stroomsterkte aan den voet hiervan;
ƒ) aard van de uitgeoefende diensten;
g) diensturen (in middelbaren tijd Greenwich);
h) eventueel voor de landstations, naam van de particuliere
onderneming, die de rekeningen van de taksen opmaakt;
z) taks of taksen van het landstation;
ƒ) bijzondere inlichtingen betreffende de roeptijden voor
de uitseining van de verkeerslijsten of voor de overseining
van radiotelegrammen zonder re$u of met uitgesteld re<?u.
(2) De binnenlandsche telegraaftaks van het land, waartoe
het landstation behoort, en de taks, die dit land toepast voor
telegrammen voor aangrenzende landen, worden in de naam
lijst aangegeven.
Naamlijst van de stations voor de uitoefening van
bijzondere diensten.

§ 5. Boven en behalve de gegevens van de vaste stations
en landstations, moeten de bekend gemaakte opgaven ver
melden:
A. Voor de radiopeilstations:
a) of het station is uitgerust met een zender of niet en, in
het laatste geval, het bijbehoorende zendstation;
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b) de golf, waarop het radiopeilstation moet worden ge
roepen; de golf, waarop de mobiele stations de teekens
moeten zenden, noodig voor het nemen van de peilingen';
de golf waarop het radiopeilstation (of het bijbehoorende
zendstation) de verkregen ware peilingen moet seinen, als
mede de sectoren, waarin de peilingen in normale omstan
digheden juist zijn;
t*) eventueel het normale stralingsvermogen, uitgedrukt in
meter-ampères, van het bijbehoorende zendstation (of, bij
gebreke daarvan, hoogte van de antenne en stroomsterkte
aan den voet hiervan).
B. Voor de radiobakenstations:
a) kenmerkende seinen van het station;
b) of het station, behalve zijn uitzending als radiobaken,
gewone mededeelingen kan verzenden of ontvangen;
c) eventueel den naam van de stations, waarmede men
zich in verbinding moet stellen om met het radiobaken te
correspondeeren, indien dit geen mededeelingen kan verzen
den of ontvangen;
d) sectoren, waarin op de uitzendingen van het radiobaken
in normale omstandigheden juiste peilingen worden ver
kregen.
C. Voor de stations, die tijdseinen geven:
schema van de gebruikte seinen en tijdstippen van uit
zending.
D. Voor de stations, die berichten aan zeevarenden of
meteorologische waarnemingen op vaste tijdstippen seinen:
tijdstippen van uitzending en, eventueel, aanwijzing van de
bescheiden, waarin de bijzonderheden betreffende deze uit
zendingen zijn opgenomen.
Naamlijst van de scheepsstations.

§ 6. De staat van kenmerkende gegevens moet de volgende
opgaven bevatten:
a) naam van het schip, gevolgd door den roepnaam in geval
van gelijknamigheid;
b) roepnaam; *
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c) land, waartoe het station behoort( verkorte aanduiding):
d) typen en frequenties (golflengten), waarop de zender
is afgeregeld; de normale zendgolf wordt onderstreept;
e) normaal stralingsvermogen, uitgedrukt in meter-ampères
of. bij gebreke daarvan, hoogte van de antenne en stroomsterkte aan den voet hiervan;
/) aard der uitgeoefende diensten (indien het station van
een richtingzoeker is voorzien, bestaat er aanleiding dit aan
te duiden) en diensturen;
g) naam van de Administratie, of van de particuliere onder
neming, waaraan de rekeningen der taksen moeten worden
toegezonden;
/i) boordtaks.
§ 7. In geval van gelijknamigheid van twee scheepsstations
van dezelfde nationaliteit, alsmede in de gevallen, waarin
de rekeningen der taksen rechtstreeks aan den eigenaar
van het schip moeten worden toegezonden, wordt de naam
vermeld van de scheepvaart-maatschappij of van den reeder
aan wien het schip behoort.
Naamlijst van de luchtvaartuigstations.
§ 8. De staat van kenmerkende gegevens moet de volgende
opgaven bevatten:
aj roepnaam van het station en eventueel den naam van
het luchtvaartuig;
b) naam van het land, waartoe het station behoort (verkorte
aanwijzing);
c) merk en type van het luchtvaartuig;
d) typen en frequenties (golflengten), waarop de zender is
afgeregeld; de normale zendgolf wordt onderstreept;
e) gebruikelijke route of vaste standplaats van het lucht
vaartuig;
ƒ) aard van de uitgeoefende diensten en diensturen; indien
het station van een richtingzoeker is voorzien, bestaat er
aanleiding dit aan te duiden;
g) naam van de Administratie of van de particuliere onder-
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neming, waarmede de rekeningen der taksen moeten worden
gewisseld;
h) eventueel, taks van het luchtvaartuigstation.
Naamlijst van de omroepstations.

■

§ 9. De staat van kenmerkende gegevens moet de volgende
opgaven bevatten:
a) naam van het station;
b) eventueel, roepnaam;
c) nauwkeurige aardrijkskundige ligging van de zendantenne, aangeduid door het onderdeel van het land en door
lengte en breedte in graden, minuten en seconden, waarbij
de lengte wordt berekend ten opzichte van den meridiaan
van Greenwich;
d} zendfrequentie (golflengte);
e) normaal stralingsvermogen, uitgedrukt in meter-ampères, of bij gebreke daarvan, hoogte van de antenne en
stroomsterkte aan den voet hiervan;
ƒ) facultatief, dagen en tijdstippen van uitzending; de tijd
stippen worden aangegeven in middelbaren tijd Greenwich
en de landen met zomertijd moeten de tijdstippen voor beide
gedeelten van het jaar vermelden;
g) naam van de Administratie of van de particuliere onder
neming, die uitzendt.
Verkortingen tot aanduiding van aard en omvang
van den dienst der stations.

§ 10. De volgende verkortingen worden in de dienstbescheiden gebruikt:
PG station geopend voor den openbaren dienst;
PR station geopend voor den beperkten openbaren dienst;
N station met onafgebroken dag- en nachtdienst;
Y station geopend van zonsopgang tot zonsondergang;
X station dat geen vaste diensturen heeft;
Z1 scheepsstation van de 2de categorie met 8 uur dienst;
Z2 scheepsstation van de 2de categorie met 16 uur dienst;
FA Iuchtvaartstation;
FC kuststation;

f
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FS landstation, dat alleen ten dienste van de veiligheid van
menschenlevens is opgericht;
FX station voor de uitoefening van een berichtendienst tusschen vaste punten;
RF vast radiobakenstation;
RG radiopeilstation;
RS station, dat alleen ontvangt en aan het algemeen net
van verkeerswegen is aangesloten;
RW draaiend radiobakenstation.
§11. Het model voor de inrichting van de verschillende
naamlijsten is in bijlage 3 aangegeven. De Administratiën of
particuliere ondernemingen moeten daarmede overeenstem
mende formulieren gebruiken voor de staten van kenmer
kende gegevens die aan het Internationaal bureel moeten
worden toegezonden.
Artikel 14.
Roepnamen.

§ 1. Vaste stations, landstations en mobiele stations, be
doeld in § 1 van artikel 2 van het verdrag, alsmede parti
culiere stations voor proefnemingen, moeten een roepnaam
hebben uit de internationale serie, die in onderstaande tabel
van verdeeling aan elk land is toegekend. In deze tabel
wordt de nationaliteit van de stations door de eerste letter
of de eerste letters, bestemd voor de roepnamen, aan
geduid.
Tabel van verdeeling der roepnamen.
Landen.

Roepnamen.

Landen.

Roepnamen.

Chili...................
Canada . . . .
Cuba....................
Marokko . . .
Bolivia . . . .
Portugeesche
Koloniën . .

CAA-CEZ
CFA—CKZ
CLA—CMZ
CNA—CNZ
CPA—CPZ

Portugal. . . .
Rumenië . . .
Uruguay. . . .
Monaco ....
Duitschland . .
Spanje . . . .
Vrijstaat Ierland.

CSA—CUZ
CVA—CVZ
CWA—CXZ
CZA—CZZ

CRA—CRZ

D
EAA-EHZ
EIA—EIZ

42

Landen.
Republiek Liberia
Estland ....
Ethiopië. . . .
Frankrijk en
Koloniën en
Protectoraten .
Groot-Britannië .
Hongarije . . .
Zwitserland . .
Ecuador. . . .
Republiek Haïti.
Dominicaansche
Republiek . .
Republiek Columbia
Republiek Hon
duras . . . .
Siam...................
Italië en Koloniën
Japan . . . .
Vereenigde Sta
ten v. Amerika
Noorwegen . .
Argentijnsche
Republiek . .
Bulgarije . . .
Groot-Britannië .
Vereenigde Sta
ten v, Amerika
Peru...................
Finland . . . .
! Tsjechoslowakije.
j België en Kolo
niën . *
Denemarken . .
Nederland . . .
Cura^ao. . . .
Nederl.-Indië . .

Roepnamen.
ELA—ELZ
ESA—ESZ
ETA—ETZ

F
G
HAA—HAZ
HBA—HBZ
HCA—HCZ
HHA—HHZ
HIA—HIZ
HJA—HKZ
HRA—HRZ
HSA-HSZ
I
J
K
LAA—LNZ
LOA-LVZ
LZA—LZZ
M
N
OAA-OBZ
OHA—OHZ
OKA—OKZ
ONA-OTZ
OUA—OZZ
PAA—PIZ
PJA—PJZ
PKA—POZ

Landen.

Roepnamen.

Brazilië ....
Suriname . . .
(Verkortingen) .
Vereenigde Socia
listische Repu
blieken der
Sovjets . . .
Perzië ....
Republiek Panama
Litauen ....
Zweden ....
Polen...................
Egypte ....
Griekenland . .
Turkije ....
Ijsland ....
Guatemala. . .
Costa-Rica. . .
Saargebied. . .
Hedjaz ....
Nederl.-Indië . .
Luxemburg. . .
Koninkrijk der
Serviërs, Kroaten en Slovenen
Oostenrijk . . .
Canada ....
Australische
Statenbond. .
New Foundland .
Britsche Koloniën
en Protectoraten
Britsch-Indië . .
Vereenigde Sta
ten v. Amerika
Mexico ....
China...................
Afghanistan . .

PPA—PYZ
PZA-PZZ
Q

RAA—RQZ
RVA—RVZ
RXA—RXZ
RYA—RYZ
SAA—SMZ
SPA—SRZ
SUA-SUZ
SVA—SZZ
TAA—TCZ
TFA—TFZ
TGA—TGZ
TIA—TIZ
TSA—TSZ
UHA—UHZ
UIA—UKZ
ULA—ULZ

UNA—UNZ
UOA—UOZ
VAA—VGZ
VHA—VMZ
VOA—VOZ
VPA—VSZ
VTA—VWZ
W
XAA—XFZ
XGA—XUZ
YAA—YAZ
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Landen.
Nieuwe Hebriden
Irak...................
Letland ....
Vrije Stad Danzig
Nicaragua . . .
Republiek Salva
dor...................

Roepnamen.
YHA—YHZ
YIA—YIZ
YLA—YLZ
YMA—YMZ
YNA—YNZ

Landen.
Venezuela . .
Albanië . . .
Nieuw-Zeeland
Paraguay . .
Zuid-Afrikaansche Unie .

Roepnamen.
.
.
.
.

YVA—YVZ
ZAA—ZAZ
ZKA—ZMZ
ZPA—ZPZ

.

ZSA—ZUZ

YSA—YSZ

§ 2. De roepnamen bestaan uit:
c) drie letters voor de vaste stations en de landstations;
6) vier letters voor de scheepsstations;
c) vijf letters voor de luchtvaar tuigstations;
d) de letter of letters tot aanduiding der nationaliteit en
een enkel cijfer, gevolgd door een groep van ten hoogste
drie letters, voor de particuliere stations voor proefnemingen.
§ 3. In den radiodienst voor de luchtvaart kan het luchtvaartuigstation, nadat de verbinding door middel van den
roepnaam van vijf letters tot stand is gebracht, een verkorten
roepnaam gebruiken, welke als volgt is samengesteld:
g) voor radiotelegrafie, uit de eerste en de laatste letter
van den volledigen roepnaam van vijf letters;
b) voor radiotelefonie, uit den geheelen of gedeeltelijken
naam van den eigenaar van het luchtvaartuig (maatschappij
of particulier) gevolgd door de twee laatste letters van het
inschr ij vingskenmerk.
§ 4. (1) De 26 letters van het alphabet kunnen voor de
samenstelling van roepnamen worden gebruikt; de van
accenten voorziene letters zijn niet toegelaten.
(2) Nochtans mogen de volgende samenstellingen van
letters niet als roepnamen worden gebruikt:
a) samenstellingen, die beginnen met A of B, welke twee
letters alleen bestemd zijn voor het aardrijkskundige ge
deelte van het Internationaal seinboek;
b) samenstellingen, die met noodseinen of andere seinen
van denzelfden aard zouden kunnen worden verward;
4
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c) samenstellingen, welke alleen bestemd zijn voor in het
radioëlectrische verkeer te gebruiken verkortingen;
</) voor wat luchtvaartuigstations betreft, samenstellingen,
die de letter W als tweede letter bevatten.
§ 5. (1) Elk land kiest de roepnamen van zijn stations uit
de internationale serie, die aan dat land is toegewezen; het
deelt den aan elk dezer stations toegekenden roepnaam aan
het Internationaal bureel mede.
(2) Het Internationaal bureel ziet er op toe, dat eenzelfde
roepnaam niet aan meer dan één station wordt verleend
en dat roepnamen, die met noodseinen of andere seinen
van denzelfden aard zouden kunnen worden verward, aan
geen enkel station worden toegekend.
Artikel 15.
Inspectie van de stations.

§ 1. Mobiele stations, die ingeschreven zijn in een kolonie,
bezitting of protectoraat, kunnen, wat de verleening van
vergunningen betreft, beschouwd worden als te behooren
onder het gezag van die kolonie, bezitting of protectoraat.
§ 2. De bevoegde Administratiën van de landen, welke een
mobiel station aandoet, kunnen overlegging van de vergun
ning eischen; deze vergunning moet zoodanig worden be
waard, dat zij onverwijld kan worden getoond. Indien de
vergunning niet kan worden getoond, of indien klaarblijke
lijke afwijkingen vastgesteld worden, kunnen deze Adminis
tratiën overgaan tot de inspectie van de radio-inrichtingen,
ten einde zich er van te overtuigen, dat deze aan de voor
waarden van dit reglement voldoen.
§3. (1) Wanneer een Administratie zich verplicht heeft
gezien om tot den in vorenstaande § 2 bedoelden maatregel
haar toevlucht te nemen, doet zij daarvan onmiddellijk
mededeeling aan de Administratie, waartoe het betrokken
mobiele station behoort. Overigens wordt, in voorkomende
gevallen, gehandeld als bij artikel 12 is voorgeschreven.
(2) De gemachtigde van de Administratie, die het station
inspecteerde, moet, alvorens dit te verlaten, van zijn bevin
dingen mededeeling doen aan den gezagvoerder of aan den

45
verantwoordelijken persoon (artikel 8) of aan hun plaats
vervanger.
§ 4. Met betrekking tot de technische voorwaarden en die
betreffende de exploitatie, waaraan de van een vergunning
voorziene mobiele stations voor den internationalen radiodienst moeten voldoen, verbinden de verdragsluitende
Regeeringen zich om aan vreemde mobiele stations, die zich
tijdelijk in haar territoriale wateren bevinden of zich tijdelijk
op haar grondgebied ophouden, geen strengere voorwaarden
op te leggen dan die, welke in dit reglement zijn voorzien.
Deze voorschriften doen in niets afbreuk aan de bepalingen,
die als behoorende tot het gebied van het verdrag voor de
beveiliging voor menschenlevens op zee, niet in dit regle
ment zijn vastgesteld.
Artikel 16.
Voorwaarden, waaraan de mobiele stations moeten voldoen.

§ 1. (1) De mobiele stations moeten zoodanig worden inge
richt, dat zij, met betrekking tot de frequenties en de golftypen, aan de algemeene bepalingen beantwoorden, die het
onderwerp van artikel 5 uitmaken. Volgens deze bepalingen
zal het gebruik door mobiele stations van gedempte golven
(type B) van een frequentie kleiner dan 375 Kp/s (golf
lengte grooter dan 800 M.) met ingang van den lsten Januari
1930 verboden zijn.
(2) Voorts zullen met ingang van den lsten Januari 1930 op
mobiele stations geen nieuwe inrichtingen voor het zenden
met golven van het type B mogen worden aangebracht, tenzij
deze zendinrichtingen, met vol vermogen werkende, minder
verbruiken dan 300 watt, gemeten aan de primaire zijde van
den laagfrequent-voedingstransformator.
(3) Ten slotte zal het gebruik van golven van het type B
met ingang van den lsten Januari 1940 voor alle frequenties
verboden zijn, behalve voor de zenders, die aan dezelfde
voorwaarden van vermogen, als hiervoren bedoeld, beant
woorden.
§2. (1) Elk station aan boord van een schip of van een
luchtvaartuig, dat een zeeroute volgt, en dat, ingevolge een
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internationale overeenkomst, verplicht met radiotoestellen is
uitgerust, moet in staat zijn om op de golf van 500 Kp/s
(600 M.), typen A2 of B ,te zenden en te ontvangen. De
scheepsstations moeten bovendien de golf van 375 Kp/s
(800 M.), type A2 (of B, met voorbehoud van de bepalingen
van bovenstaande § 1) kunnen gebruiken.
(2) De luchtvaartuigstations moeten met de golf van 333
Kp/s (900 M.) typen A2 of A3 (of B, met voorbehoud van
de bepalingen van bovenstaande § 1) kunnen zenden en
ontvangen.
§3. (1) Boven en behalve de hiervoren bedoelde vaste
golven, mogen de mobiele stations, ingericht voor het uit
zenden van golven van de typen Al, A2 of A3, alle in
artikel 5 toegestane golven gebruiken.
(2) Het gebruik van golven van het type B is slechts voor
de volgende frequenties (golflengten) toegestaan:
Meter
Meter
Kp/s
Kp/s
600
800
500
375
450
730
665
410
-4000-300
705
425
1364
220
454
660
(3) Het gebruik van de golf van het type B van 665 Kp/s
(450 M.) is voortaan verboden in streken, waar deze golf
den omroep kan storen.
(4) Het gebruik voor verkeer van de golf van het type B
van 1000 Kp/s (300 M.) is voortaan verboden tusschen dc
uren 18.00 en 00.00, plaatselijke tijd, en zal op alle tijd
stippen, uiterlijk met ingang van den lsten Januari_4930,
geheel verboden zijn. Nochtans zal diezelfde golf van het
type B van 1000 Kp/s (300 M.) nog voor onbepaalden tijd
en zonder beperking ten aanzien van de uren mogen worden
gebruikt door stations aan boord van visschersyaartuigen,
voor radiopeilingen tusschen die stations, mits de omroep
niet wordt gestoord.
§ 4. Alle toestellen op mobiele stations, ingericht voor het
zenden met golven van het type Al tusschen 125 en 150 Kp/s
(2400—2000 M.) moeten het gebruik toelaten van minstens
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drie, uit dezen band gekozen, frequenties en moeten een
snellen overgang van de eene op de andere van deze frequen
ties kunnen verzekeren.
§5. (1) Alle stations aan boord van verplicht met radio
toestellen uitgeruste schepen moeten in staat zijn de golf van
500 Kp/s (600 M.) te ontvangen en voorts alle golven, die
noodig zijn voor de uitvoering van den dienst, dien zij ver
zorgen.
(2) Met ingang van den lsten Januari 1932 moeten zij in
slaat zijn, op dezelfde frequenties, golven van het type Al
en A2 gemakkelijk en doeltreffend te ontvangen.
§ 6. De in den mobielen dienst gebruikte zendtoestellen
moeten van inrichtingen voor het verminderen van het ver
mogen zijn voorzien. Deze bepaling is niet van toepassing op
zenders waarvan het primaire vermogen 300 watt niet over
schrijdt.
§ 7. De ontvangtoestellen moeten zoodanig zijn, dat de
stroom, dien zij in de antenne induceeren, zoo gering moge
lijk is en de in de nabijheid zijnde stations niet hindert.
§ 8. Wijziging van de frequentie der zend- en ontvang
toestellen van elk mobiel station moet zoo vlug mogelijk
kunnen geschieden. Alle inrichtingen moeten zoodanig zijn,
dat, wanneer eenmaal verbinding is verkregen, de tijd, noodig
voor het overgaan van zenden op ontvangen, en omgekeerd,
zoo kort mogelijk is.
Artikel 17.
Oproep- en luistergolven.
§ 1. (1) In den band gelegen tusschen 360 en 515 Kp/s
(830—580 M.) zijn alleen de volgende golven van het type
. B toegelaten: 375, 410, 425, 454 en 500 Kp/s (800, 730, 705,
660 en 600 M.).
(2) De algemeene oproepgolf, die door ieder mobiel station
aan boord van een verplicht met een radio-inrichting uitge
rust schip en door de kuststations moet worden gebezigd, is
de golf van 500 Kp/s (600 M.) (Al, A2 of B).
(3) Buiten de golf van 500 Kp/s (600 M.) is het gebruik van
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golven van alle typen, gelegen tusschen 485 en 515 Kp/s*
(620—580 M.), verboden.
(4) De golf van 500 Kp/s (600 M.) is de internationale
oproep- en noodgolf. Zij mag, mits met mate, voor andere
doeleinden worden gebezigd, indien zij niet de nood-,
spoed-, veiligheids- of oproepseinen stoort.
(5) De kuststations moeten in staat zijn, minstens één golf
buiten en behalve die van 500 Kp/s (600 M.) te gebruiken.
Deze aanvullingsgolf wordt in de naamlijst onderstreept,
om aan te duiden, dat zij de normale werkgolf van het station
is. De aldus gekozen aanvullingsgolven kunnen dezelfde zijn
als die der scheepsstations, of kunnen verschillend zijn. In
alle gevallen moeten de werkgolven der kuststations zoo
danig gekozen worden, dat storing met naburige stations
vermeden wordt.
(6) Buiten de normale, in de naamlijst onderstreepte,
werkgolven mogen de kust- en scheepsstations in den toe
gelaten band de aanvullingsgolven gebruiken, die zij geschikt
oordeelen. Deze golven worden in de naamlijst vermeld
zonder onderstreping.
§2. (1) Ten einde de veiligheid van menschenlevens op
zee (schepen) en boven de zee (luchtvaartuigen) te verhoogen, moeten alle stations van den mobielen dienst van
de zeevaart, tijdens den duur van hun openstelling, de
noodige maatregelen nemen tot verzekering van den luisterdienst op de noodgolf (500 Kp/s = 600 M.) tweemaal per
uur, gedurende drie minuten, te beginnen met de 15e en de
45e minuut van ieder uur, middelbare tijd Greenwich.
(2) De stations die een radiotelegrafischen verkeersdienst,
persdienst enz. met schepen op zee onderhouden, moeten
gedurende de boven aangeduide tijdruimten het stilzwijgen
bewaren. Alleen de in artikel 19. §§ 25 tot 27, bedoelde
uitzendingen mogen gedurende die tijdruimten plaats vinden.
(3) Bij wijze van uitzondering mogen echter de land- en
scheepsstations die voor het verkeer met ongedempte golven
zijn uitgerust, gedurende die tijdruimten doorgaan met
werken, als zij in staat zijn terzelfder tijd een voldoenden
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luisterdienst op de noodgolf te onderhouden, zooals in
alinea (1) van deze paragraaf is bepaald.
§ 3. De hieronder volgende regelen moeten in acht worden
genomen bij de exploitatie van de stations van den mobielen
dienst, die golven van het type Al gebruiken van den band
van 100 tot 160 Kp/s (3000—1875 M.), welke is toegewezen
aan den mobielen dienst:
а) Ieder kuststation, dat verbinding op een lange onge
dempte golf onderhoudt, moet, tenzij in de naamlijst anders
is vermeld, luisteren op de golf van 143 Kp/s (2100 M.). Het
kuststation verzendt al zijn berichten op de golf of golven,
die aan dat station in het bijzonder zijn toegekend.
б) Wanneer een mobiel station op een lange ongedempte
golf in verbinding wenscht te treden met een ander station
van den mobielen dienst, moet het de golf van 143 Kp/s
(2100 M.) gebruiken, tenzij in de naamlijst anders is ver
meld. Deze golf, welke wordt aangewezen als algemeene
verkeersgolf, moet worden gebezigd:
1°. voor den oproep en de beantwoording van den oproep.
2'J. voor het seinen van de teekens, die aan de overbrenging
der berichten voorafgaan.
c) Nadat een mobiel station de verbinding met een ander
station van den mobielen dienst op de algemeene verkeers
golf tot stand heeft gebracht, kan het zijn berichten op een
willekeurige golf van den toegelaten band overseinen, op
voorwaarde, dat het de correspondentie van een kuststation
of een correspondentie, die op de roepgolf aan den gang is,
niet stoort.
d) Ten einde gelegenheid te geven voor berichtenwisseling
met andere stations van den mobielen dienst, moet, in het
algemeen, elk mobiel station dat voor den dienst op lange
ongedempte golven is uitgerust en niet bezig is met een
berichtenwisseling op een andere golf, tijdens de uren vaslgesteld voor de categorie, waartoe bedoeld station behoort,
gedurende 10 minuten, namelijk van het begin van de 35e
tot het begin van de 45e minuut van elk uur, middelbare
tijd Greenwich, op de golf van 143 Kp/s (2100 M.) terug
komen.
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e) (1) De kuststations zenden hun verkeerslasten op be
paalde, in de naamlijst bekend gemaakte uren uit op de
golf of golven, die aan deze stations zijn toegewezen.
(2) Buiten de uren, aldus vastgesteld voor deze uitzending
van hun verkeerslijsten, kunnen de kuststations de mobiele
stations op elk ander uur afzonderlijk oproepen, naar gelang
van de omstandigheden of van de correspondentie, die zij
hebben te voeren. Deze afzonderlijke oproepen mogen wor
den uitgezonden op de golf van 143 Kp/s (2100 M.) in
streken, waar geen druk verkeer is.
ƒ) De bijzondere bepalingen omtrent den dienst, die door
landstations uitgerust met lange ongedempte golven wordt
uitgeoefend, worden in de naamlijst in een afzonderlijke ver
wijzing nauwkeurig aangegeven.
Artikel 18.
Noodinrichtingen.
§ 1. Het verdrag voor de beveiliging van menschenlevens
op zee bepaalt, welke schepen van een noodinrichting voor
zien moeten zijn, en stelt de voorwaarden vast, waaraan de
inrichtingen van deze soort moeten voldoen.
§ 2. Bij het gebruik van noodinrichtingen moeten alle voor
schriften van dit reglement in acht worden genomen.
Artikel 19.
Nood-, alarm-, spoed- en veiligheidsseinen.

Noodsein.
welke
§ 1. Het noodsein bestaat uit de groep
aankondigt, dat het schip of het luchtvaartuig of ieder ander
middel van vervoer, waarop het station, dat het uitzendt,
zich bevindt, in ernstig en dreigend gevaar verkeert en .
onmiddellijke hulp vraagt.
• • • BBiM • • •

Noodoproep.
§2. (1) De noodoproep bevat het noodsein, driemaal ge
seind, gevolgd door het woord DE en den roepnaam van het
in nood verkeerende mobiele station, driemaal geseind. Deze
cproep heeft volstrekten voorrang boven alle andere over-
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seiningen. Alle mobiele stations of landstations, die den
cproep hooren, moeten onmiddellijk elke overseining staken,
die de noodoproepen of de noodberichten zou kunnen storen,
en uitluisteren op de golf, waarmede de noodoproep wordt
uitgezonden. Deze oproep mag niet tot een bepaald station
worden gericht.
(2) Dezelfde regelen gelden voor den radiotelefonischen
noodoproep, welke in de gesproken uitdrukking MAYDAY
(overeenkomende met de Fransche uitspraak van de uit
drukking „m'aider") bestaat.
Noodbericht.
§ 3. Het noodbericht bevat den noodoproep gevolgd door
den naam van het schip, luchtvaartuig of vervoermiddel in
nood, en door aanwijzingen betreffende de plaats hiervan,
den aard van het noodgeval en den aard van de gevraagde
hulp.
§ 4. Als het een schip of een luchtvaartuig boven of op
zee betreft, moet de plaats in het algemeen in breedte en
lengte (Greenwich) worden uitgedrukt, met gebruikmaking
van cijfers voor de graden en minuten, vergezeld van een
der woorden NORTH of SOUTH en een der woorden EAST
of WEST. Een punt scheidt de graden van de minuten.
Eventueel kunnen de ware peiling en de afstand in zeemijlen
met betrekking tot een bekend aardrijkskundig punt worden
opgegeven.
§ 5. De noodpproep en het noodbericht worden slechts
verzonden met goedvinden van den gezagvoerder of van den
verantwoordelijken persoon van het schip, luchtvaartuig of
elk ander middel van vervoer, waarop het mobiele station
zich bevindt.
§ 6. Een station aan boord van een schip in nood moet den
noodoproep seinen met de golf van 500 Kp/s (600 M.), bij
voorkeur van het type A2 of B. Deze oproep moet zoo
spoedig mogelijk door het noodbericht gevolgd worden.
§ 7. De noodoproep en het noodbericht moeten met tusschenpoozen worden herhaald, totdat een antwoord wordt
ontvangen, en wel in het bijzonder gedurende de perioden
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van stilzwijgen, bedoeld in artikel 17, § 2. De tusschenpoozen moeten echter voldoend lang zijn, opdat de stations,
die zich gereed maken om den oproep te beantwoorden, tijd
hebben hun zendtoestellen in werking te stellen. Ingeval het
scheepsstation in nood geen antwoord ontvangt op een
noodoproep of op een noodbericht, geseind met de golf van
500 Kp/s (600 M.), mogen de oproep en het bericht worden
herhaald op elke andere beschikbare golf, met behulp waar
van de aandacht zou kunnen worden getrokken.
§ 8. Bovendien kan een mobiel station, hetwelk bevindt
dat een ander mobiel station in nood is, het noodbericht
seinen, op voorwaarde, dat:
a) het station in nood niet in staat is het zelf te seinen;
b) de gezagvoerder (of zijn vervanger) van het schip, lucht
vaartuig of ander middel van vervoer, waarop het tusschenbeide komend station zich bevindt, oordeelt dat verdere hulp
noodig is.
§ 9. (1) De stations, die een noodbericht ontvangen van
een mobiel station, dat zich zonder eenigen twijfel in hun
nabijheid bevindt, moeten daarvan onmiddellijk re<?u geven
(zie §§ 15 en 16 hieronder), daarbij zorg dragende dat zij de
overseining van het resu, dat door andere stations van ge
noemd bericht wordt gegeven, niet storen.
(2) De stations, die een noodbericht ontvangen van een
mobiel station, dat zich zonder eenigen twijfel niet in hun
nabijheid bevindt, moeten een korte tijdruimte laten voorbij
gaan, voordat zij daarvan re<?u geven, ten einde stations, die
dichter bij het in nood verkeerende mobiele station zijn,
gelegenheid te geven om te antwoorden en ongestoord recu
te geven.
Noodverkeer.
§ 10. Het noodverkeer omvat alle berichten betreffende
de hulp die het in nood verkeerende mobiele station onmid
dellijk noodig heeft.
§ 11. Alle onder het noodverkeer vallende berichten
moeten het noodsein bevatten, hetwelk vóór den tijd van
aanneming wordt geseind.
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§ 12. De leiding van het noodverkeer berust bij het in nood
verkeerende mobiele station, of bij het mobiele station, dat
met toepassing van de bepalingen van § 8, letter a) den
noodoproep heeft uitgezonden. Deze stations kunnen de
leiding van het noodverkeer aan een ander station afstaan.
§ 13. Alle stations, die zich in het gebied van de noodcorrespondentie bevinden, maar die niet deelnemen aan deze
correspondentie, moeten zich er van onthouden, de noodgolf
te gebruiken, totdat het noodverkeer geëindigd is. Zoodra
dit verkeer op de noodgolf tot stand is gebracht, mogen de
mobiele stations, die daaraan niet deelnemen, hun normalen
dienst op de andere toegelaten golven van het type Al voort
zetten, indien niets deze stations belet, wanneer zij aldus
handelen, de noodberichten goed te ontvangen.
§ 14. (1) Als het noodverkeer geëindigd is en het niet
langer noodig is het stilzwijgen te bewaren, zendt het
station, dat de leiding van dit verkeer heeft gehad, op de
noodgolf een aan CQ gerichte mededeeling dat het noodver
keer geëindigd is. Dit bericht verkrijgt den volgenden vorm:
Roepnaam CQ (driemaal), woord DE, roepnaam van het
station, dat het bericht seint, noodsein, tijd van aanneming
van het bericht, naam en roepnaam van het mobiele station
dat in nood verkeerde, de woorden „trafic détresse terminé"
(noodverkeer geëindigd).
(2) Dit bericht wordt, zoo noodig, herhaald op de andere
golven, waarop het noodverkeer heeft plaats gevonden.
Regu. van een noodbericht.
Herhaling van een noodoproep of van een noodbericht.
§ 15. Het re$u van een noodbericht wordt in den volgenden
vorm gegeven:
Roepnaam van het mobiele station in nood (driemaal),
woord DE, roepnaam van het station dat re<?u geeft (drie
maal), groep RRR, noodsein.
§ 16. Elk mobiel station, dat van een noodbericht re$u
geeft, moet zoo spoedig mogelijk zijn naam en plaats (in
den vorm aangeduid in §i4) opgeven, daarbij zorg dragende,
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dat het geen andere stations stoort, die gunstiger liggen om
onmiddellijk hulp aan het station in nood te verleenen.
§ 17. Als een mobiel station, dat ongedempte golven ge
bruikt, welke niet gelegen zijn in den band van 485 tot 515
Kp/s (620—580 M.), buiten de aan de golf van 500 Kp/s
(600 M.) opgelegde perioden van stilzwijgen, een noodbericht hoort, uitgezonden op de golf van 500 Kp/s (600 M.)
en indien het schip, luchtvaartuig of ander middel van ver
voer, waarop dat station zich bevindt, niet in staat is hulp
te verleenen, moet genoemd station alle mogelijke maatrege
len nemen om de aandacht te trekken van andere mobiele
stations in de buurt, die op niet in bovengenoemden band
gelegen golven werken.
§ 18. Herhalingen van den noodoproep of van het noodbericht, door andere mobiele stations dan het in nood verkeerende station, zijn slechts toegelaten met goedvinden
van den gezagvoerder (of van zijn vervanger) van genoemde
stations, welke daarbij zorg dragen, dat zij geen storing door
noodelooze herhalingen verwekken.
§ 19. Een station dat een noodoproep of een noodbericht
herhaalt, voegt daaraan aan het slot het woord DE toe,
gevolgd door zijn eigen roepnaam, driemaal geseind.
§ 20. Ingeval een station een noodoproep of een nood
bericht ontvangt, maar niet in staat is hulp te verleenen en
aanleiding heeft te denken dat van het noodbericht geen re<?u
is gegeven, moet het dit bericht met vol vermogen op de
noodgolf herhalen en alle noodige maatregelen nemen om de
autoriteiten, wier tusschenkomst van nut kan zijn, in te
lichten.
Automatisch alarmsein.
§ 21. De samenstelling van het automatisch alarmsein
moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden:
a) Dit sein moet zonder bezwaar met de hand of met een
automatisch toestel kunnen worden gegeven, met een nauw
keurigheid, wat de tijdmaat betreft, die niet grooter moet
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zijn dan die van een horloge of een klok, welke de seconden
aanwijzen.
b) De samenstelling van dit sein moet duidelijk te onder
scheiden en gemakkelijk te herkennen zijn door iemand, die
het morse-alphabet niet kent, en moet zich kunnen leenen
voor den gemakkelijken en goedkoopen aanmaak van een
automatisch ontvangtoestel, dat:
1° aanslaat op het alarmsein, zelfs wanneer talrijke
stations werken en ook als er luchtstoringen zijn;
2° niet in werking wordt gebracht door krachtige seinen of
luchtstoringen, als deze niet gepaard gaan met het alarmsein;
3° even gevoelig is als een ontvangtoestel met kristaldetector, verbonden aan dezelfde antenne;
4° waarschuwt als zijn werking ophoudt normaal te zijn.
c) Genoemde samenstelling moet verschillen van het sein,
dat voor het regelen en werken van den variometer wordt
gebruikt.
d) Voordat een automatisch toestel voor het ontvangen van
het alarmsein wordt goedgekeurd voor het gebruik van
schepen, die tot een Administratie behooren, moet deze door
practische proeven, die onder passende omstandigheden,
wat storing aangaat, genomen zijn, er van overtuigd zijn, dat
het toestel aan de voorschriften van dit reglement voldoet.
e) Het volgende alarmsein wordt reeds nu erkend: een
serie van twaalf in één minuut geseinde strepen; de duur van
elke streep bedraagt vier seconden en de duur van de tusschenruimte tusschen twee strepen één seconde.
/) Dit bijzonder sein moet enkel ten doel hebben, de toe
stellen, die gebruikt worden om alarm te maken, in werking
te stellen. Het mag alleen gebruikt worden om aan te kon
digen, dat het noodsein gaat volgen.
g) Het aannemen van het type alarmsein, vermeld onder e),
belet een Administratie niet, machtiging te verleenen voor
het gebruik van een automatisch toestel, dat beantwoordt
aan de hiervoren vastgestelde voorwaarden en dat door het
reglementaire noodsein (
) in werking wordt
gebracht.
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Spoedsein.
§ 22. (1) Het spoedsein bestaat uit de groep XXX, ver
scheiden malen herhaald en geseind met behoorlijke schei
ding tusschen de letters van elke groep en tusschen de
opeenvolgende groepen; het wordt vóór een oproep gegeven.
Dit sein duidt aan, dat het roepende station een zeer drin
gend bericht heeft over te brengen betreffende de veiligheid
van het schip, het luchtvaartuig of het vervoermiddel, waarop
dit station zich bevindt, van een schip, luchtvaartuig of ander
vervoermiddel dat in zicht is, of wel betreffende de veilig
heid van eenig persoon aan boord of in zicht daarvan. In den
radiodienst voor de luchtvaart wordt als spoedsein, voor
radiotelefonie en radiotelegrafie, de uitdrukking PAN ge
bezigd, wanneer een luchtvaartuigstation kennis wil geven
van averij, die het luchtvaartuig noodzaakt te landen, zonder
dat onmiddellijke hulp noodig is. In geval van radiotelegra
fie moeten de drie letters goed gescheiden worden, opdat
de teekens AN niet overgaan in het teeken P.
(2) Het spoedsein heeft voorrang boven alle andere be
richten, behalve noodberichten, en alle mobiele stations of
landstations die het hooren, moeten zorgen, dat zij de overseining van het spoedverkeer niet storen.
(3) In het algemeen mag het spoedsein alleen gebezigd
worden, als het station, dat het uitzendt, zich tot een be
paald station richt.
§ 23. (1) De mobiele stations, die het spoedsein hooren,
moeten minstens drie minuten blijven uitluisteren. Na afloop
hiervan kunnen zij, indien geen spoedbericht gehoord is, hun
normalen dienst hervatten.
(2) Echter kunnen land- en scheepsstations, die bezig zijn
op andere toegelaten golven dan die, welke voor de over
brenging van het spoedsein en den daarop volgenden oproep
wordt gebruikt, zonder onderbreking met hun normale werk
zaamheden doorgaan.
§ 24. Het spoedsein mag slechts met goedvinden van den
gezagvoerder of den verantwoordelijken persoon van het
schip ,het luchtvaartuig of elk ander middel van vervoer,
waarop zich het mobiele station bevindt, worden verzonden.
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Veiligheidssein.
§ 25. Het veiligheidssein bestaat in de overseining van de
groep TTT, met goed gescheiden letters, gevolgd door het
woord DE en den roepnaam van het station, dat het uit
zendt. Het kondigt aan, dat dit station een bericht gaat
seinen, hetwelk betrekking heeft op de veiligheid der navi
gatie, of belangrijke inlichtingen geeft met betrekking tot
meteorologische waarschuwingsbérichten.
§ 26. Het veiligheidssein en het veiligheidsbericht worden
geseind met de golf van 500 Kp/s (600 M.) en, naar
omstandigheden, met de normale luistergolf van de scheepsen luchtvaartuigstations.
§ 27. Het veiligheidssein wordt éénmaal geseind gedurende
de eerstvolgende periode van stilzwijgen (artikel 17, § 2) en
wel tegen het einde van die periode. Alle stations, die het
opvangen, moeten op de normale roepgolf (scheepsstations)
of op de toegestane golf (luchtvaartuigstations) blijven
luisteren, totdat het door het veiligheidssein aangekondigde
bericht geëindigd is. De overseining van dit bericht begint
onmiddellijk na het einde van de periode van stilzwijgen.
Artikel 20.
Diensttijden van de stations van den mobielen dienst.
Landstations.
§ 1. (1) De landstations hebben zooveel mogelijk onafge
broken dag- en nachtdienst. Bepaalde landstations kunnen
echter een beperkten diensttijd hebben. Elke Administratie
of gemachtigde particuliere onderneming, aan welke daartoe
door de wetten van haar land het recht is toegekend, bepaalt
de diensturen der onder haar gezag geplaatste landstations.
(2) Landstations, die niet onafgebroken dienst hebben,
mogen niet sluiten, voordat zij:
1° alle handelingen hebben verricht, die haar grond vinden
in een noodoproep;
2° alle radiotelegrammen hebben gewisseld, die afkomstig
zijn van of bestemd zijn voor mobiele stations, welke zich
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in hun werkingsgebied bevinden en zich hebben gemeld
voordat de werkzaamheden werkelijk geëindigd zijn.
(3) De luchtvaartstations hebben een doorloopenden dienst
tijdens den geheelen duur van het vliegen in den sector of
de sectoren van de route (s) waarvoor het betrokken station
den radiodienst onderhoudt.
Scheepsstations.
§2. (1) Met betrekking tot den internationalen dienst van
het openbaar verkeer worden de scheepsstations in drie
categorieën verdeeld:
1ste categorie: stations met onafgebroken dienst;
2de categorie: stations met een bepaalden dienst, van be
perkten duur;
3de categorie: stations waarvan de diensttijd korter is dan
die vastgesteld voor stations gerangschikt in
de 2de categorie en stations zonder bepaal
den diensttijd.
12) De bepalingen van § 1, alinea (2) van dit artikel worden
op scheepsstations stipt toegepast, voor zoover den nood
seindienst betreft, en, zooveel mogelijk, overeenkomstig den
geest van het bepaalde onder 2° van genoemde alinea.
(3) Het behoort tot de taak van elk der verdragsluitende
Regeeringen, een doeltreffende dienstuitvoering op de
scheepsstations van haar nationaliteit te verzekeren door
de aanwezigheid op die stations voor te schrijven van het
vereischte aantal telegrafisten, waarbij rekening wordt ge- •
houden met haar wetgeving ter zake.
(4) Gedurende de vaart oefenen de in de 2de categorie
gerangschikte scheepsstations hun dienst uit als volgt:
a] in geval van korte overtochten, gedurende de uren,
vastgesteld door de Administratie, waartoe zij behooren;
b) in andere gevallen, minstens gedurende den tijd, die
voor deze stations in bijlage 5 is aangegeven. In de vergun
ning wordt van dezen diensttijd melding gemaakt.
Lucht vaartuigstations.
§ 3. De luchtvaartuigstations worden in twee categorieën
verdeeld:

59
Isle categorie: stations, die dienst doen gedurende den geheelen duur van de vlucht;
2de categorie: stations, die geen bepaalde diensttijden
hebben.
§ 4. Wat den internationalen dienst van het openbaar ver
keer der mobiele stations betreft, moet het personeel van
deze stations minstens bestaan uit:
a) voor de mobiele stations der 1ste categorie: een tele
grafist in het bezit van het certificaat der 1ste klasse;
b) voor de mobiele stations der 2de categorie: een tele
grafist in het bezit van het certificaat der 1ste of der
2de klasse;
c) voor de mobiele stations der 3de categorie: een tele
grafist, die met goed gevolg het examen voor het verkrijgen
van het certificaat der 2de klasse heeft afgelegd.
Artikel 21.
Gegevens die in de vergunning moeten voorkomen.
De Regeering, die de vergunning voor een scheeps- of luchtvaartuigstation afgeeft, vermeldt daarin de categorie, waarin
dat station is ingedeeld. Als het een scheepsstation betreft,
dat in de 2de categorie is gerangschikt, maakt de vergunning
ook melding van den dienttijd, die, overeenkomstig de aan
wijzingen van bijlage 5, voor het station geldt.
Artikel 22.
Adres van radiotelegrammen.
§ 1. (1) Het adres van radiotelegrammen, die voor mobiele
stations zijn bestemd, moet zoo volledig mogelijk zijn; het
moet als volgt zijn samengesteld:
a) de naam of aanduiding van den geadresseerde met de
aanwijzingen, welke verder noodig mochten zijn;
b) de naam van het schip of, in geval van een luchtvaar
tuig, de roepnaam, zooals deze in de eerste kolom van de
naamlijst voorkomen;
c) de naam van het landstation, dat met de overbrenging
is belast, zooals deze in de naamlijst voorkomt.
5
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(2) De naam en de roepnaam bedoeld in § 1 (1) 6) kunnen
echter, op verantwoordelijkheid van den afzender, ver
vangen worden door de aanduiding van den door het mobiel
station gevolgden weg, aangegeven door den naam van de
havens van vertrek en aankomst of door eenige andere daar
aan gelijkwaardige aanwijzing.
(3) Bij de verderseining, over de verkeerswegen van het
algemeen net, van een radiotelegram, dat van een mobiel
station ontvangen is, seint het landstation als plaats van
afzending den naam van het mobiele station, waarvan het
radiotelegram afkomstig is, zooals deze naam in de naam
lijst voorkomt, gevolgd door den naam van genoemd land
station.
§ 2. (1) De mobiele stations, waaraan is toegestaan dat zij
geen officieele naamlijst der telegraafkantoren bezitten,
mogen op den naam van het telegraafkantoor van bestem
ming den naam van het onderdeel van het land en, zoo
noodig,. den naam van het land van bestemming laten volgen,
indien zij er aan twijfelen, of, zonder deze toevoeging, een
vlotte verzending verzekerd is.
(2) De naam van het telegraafkantoor en de nadere aan
duidingen worden, in dit geval, slechts voor één woord geteld
en berekend. De ambtenaar van het landstation, die het
radiotelegram ontvangt, handhaaft of schrapt deze aan
wijzingen, of wel wijzigt den naam van het kantoor van
bestemming, al naar het noodig of voldoende is om het
radiotelegram naar zijn ware bestemming te verzenden.
Artikel 23.
Volgorde van den voorrang bij het tot stand brengen van
verbindingen in den mobielen dienst.

De volgorde van den voorrang bij het tot stand brengen van
verbindingen in den mobielen dienst is de volgende:
1° noodoproepen, noodberichten en noodverkeer;
2° berichten, voorafgegaan door een spoedsein;
3° berichten, voorafgegaan door het veiligheidssein;
4° berichten betreffende radiopeilingen;
5° alle andere berichten.
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Artikel 24.
Oproep.

§ 1. (1) In het algemeen behoort het mobiele station voor
de totstandbrenging van de verbinding met het landstation
te zorgen; het mag het landstation, te dien einde, eerst
roepen, als het binnen het werkingsgebied van dit station is
gekomen.
(2) In beginsel mag een landstation, dat berichten heeft
voor een mobiel station, hetwelk zich niet aan dat landslation heeft gemeld, dit mobiele station pas roepen, als het
reden heeft te veronderstellen, dat dit binnen zijn bereik is
en uitluistert.
§ 2. (1) De landstations mogen echter op bepaalde, tusschen de betrokken Regeeringen overeengekomen tijdstip
pen, hun verkeerslijsten uitzenden, bestaande uit de roep
namen van alle mobiele stations, waarvoor zij berichten
voorhanden hebben. De landstations, die met de golf van
500 Kp/s (600 M.) oproepen, seinen de roepnamen van hun
lijst in alphabetische volgorde; de landstations, die gebruik
maken van ongedempte golven, seinen die roepnamen in de
volgorde, die hun het geschiktst voorkomt.
(2) In elk geval moeten mobiele stations, die bij deze
uitzending hun roepnaam opvangen, zoo spoedig mogelijk
antwoorden, rekening houdende met de voorschriften van
§ 1, hierboven, en met inachtneming, zooveel mogelijk, van
de volgorde, waarin zij geroepen zijn. Het tijdstip, waarop
de landstations hun verkeerslijst uitzenden, alsmede de
frequenties en de golftypen, die zij hiervoor bezigen, worden
in de naamlijst vermeld.
(3) Het landstation deelt aan ieder betrokken mobiel
station mede, met welke frequentie en golftype gewerkt zal
worden, alsmede op welk tijdstip ongeveer het verkeer kan
beginnen.
§ 3. Als een landstation feitelijk tegelijkertijd opgeroepen
wordt door meer dan een mobiel station, bepaalt het de
volgorde, waarin deze stations hun berichten mogen overseinen, waarbij het zich alleen laat leiden door de nood
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zakelijkheid, om elk der roepende stations in de gelegenheid
te stellen, een zoo groot mogelijk aantal radiotelegrammen
met het landstation te wisselen.
§4. (1) Als een landstation den oproep van een mobiel
station beantwoordt, kan het aan dit station, indien het zulks
noodig oordeelt, met behulp van de toepasselijke verkor
tingen vragen om het aantal voorhanden radiotelegrammen
op te geven.
(2) Indien inlichtingen betreffende de plaats, route, snel
heid of aanleghavens van het schip, luchtvaartuig of elk
ander middel van vervoer, waarop het mobiele station zich
bevindt, aan het landstation noodig voorkomen, vraagt het
deze bij kostelooze dienstnota, gericht aan den gezagvoerder
oi aan den verantwoordelijken persoon van het schip, lucht
vaartuig of ander middel van vervoer, waarop het mobiele
station zich bevindt, die deze inlichtingen, op zijn verant
woording, al of niet verschaft. Het mobiele station mag geen
inlichtingen van dien aard aan het landstation geven, dan
nadat zij op bovenbedoelde wijze gevraagd en verschaft zijn.
§ 5. In het verkeer tusschen kuststations en mobiele
stations houdt het mobiele station zich, in alle aangelegen
heden betreffende de volgorde van overseining, den tijd van
overseining en de onderbreking der werkzaamheden, aan de
aanwijzingen die door het kuststation gegeven worden. Deze
bepaling geldt niet voor noodgevallen.
§ 6. Bij de berichtenwisseling tusschen mobiele stations
heeft, behalve in geval van nood, het geroepen station de
regeling der werkzaamheden, zooals die in § 5, hierboven,
is aangegeven.
§7. (1) Als een geroepen station niet antwoordt, nadat
de oproep driemaal, met tusschenpoozen van twee minuten,
is geseind, moet het oproepen worden gestaakt en kan
dit eerst 15 minuten later worden hervat. Alvorens opnieuw
te roepen, moet het roepende station zich er van overtuigen,
dat het geroepen station op dat oogenblik niet in verbinding
is met een ander station.
(2) De oproep mag met kortere tusschenpoozen herhaald
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worden, als niet gevreesd behoeft te worden, dat daardoor
aan den gang zijnde correspondentie wordt gestoord.
§ 8. Als de naam en het adres van den exploitant van een
mobiel station niet in de naamlijst zijn vermeld of niet meer
in overeenstemming zijn met de aanwijzingen daarin, behoort
het mobiele station ambtshalve aan het landstation, waaraan
het berichten seint, alle ter zake noodige inlichtingen te ver
strekken, waarvoor het gebruik maakt van de toepasselijke
verkortingen.
Artikel 25.
Tijd van aanneming van radiotelegrammen.
§ 1. Om het tijdstip van aanneming van radiotelegrammen,
aangenomen op mobiele stations, aan te geven, gebruikt de
telegrafist den middelbaren tijd Greenwich met toepassing
van de 24-uur tijdaanwijzing. Dit tijdstip wordt steeds uit
gedrukt en geseind door middel van vier cijfers (0000
tot 2359).
§ 2. De Administratiën van de landen, die buiten de zone
„AM (bijlage 6) liggen, mogen echter de stations van de
schepen, die op de kusten van hun land varen, machtigen
om voor de aanduiding, in een groep van vier cijfers, van
den tijd van aanneming, den zonetijd te gebruiken, in welk
geval de groep door de letter F gevolgd moet worden.
Artikel 26.
Verzendingsweg van radiotelegrammen.
§ 1. (1) In beginsel seint het mobiele station, dat gebruik
maakt van golven van het type A2, A3, of B, zijn radio
telegrammen aan het dichtstbijzijnde landstation.
(2) Indien het mobiele station evenwel de keus heeft
tusschen verschillende landstations, die zich ongeveer op
denzelfden afstand bevinden, geeft het de voorkeur aan het
landstation, dat gelegen is op het gebied van het land waar
voor de over te brengen radiotelegrammen bestemd zijn of
waarover deze normaal verzonden worden. Als het gekozen
station niet het dichtstbijzijnde is, moet het mobiele station

I

64
ophouden met werken, of het type of de frequentie der uit
zending wijzigen, op het eerste verzoek van het landstation
van den betrokken dienst, dat werkelijk het dichtstbijzijnde
is, welk verzoek moet zijn gegrond op de storing, die dat
landstation ondervindt.
§ 2. Het mobiele station, dat golven van het type Al, ge
legen in den toegelaten band, gebruikt, mag zijn radiotelegrammen aan een landstation overseinen, dat niet het
dichtstbijzijnde is. In dat geval wordt echter aanbevolen de
voorkeur te geven aan het landstation, dat opgericht is op
het gebied van het land van bestemming of van het land
dat het meest aangewezen schijnt om voor de doorzending
der over te seinen radiotelegrammen te zorgen.
§ 3. (1) Een kuststation, waaraan een of meer golven, ge
legen in den band van 125—150 Kp/s (2400—2000 M.), zijn
toegewezen, heeft op die golf of golven een voorkeursrecht.
(2) Ieder ander station van den mobielen dienst, dat die
golf of golven voor openbaar verkeer gebruikt en daardoor
genoemd kuststation stoort, moet zijn werkzaamheden op
verzoek van dit laatste onderbreken.
§ 4. Het verkeer tusschen scheepsstations mag, behoudens
in gevallen van nood, het werken van de kuststations niet
storen. Als zulk een storing plaats vindt, moeten de scheeps
stations, die er de oorzaak van zijn, op het eerste verzoek
van het kuststation, dat zij hinderen, hun overseining staken
of van golf veranderen.
§ 5. Indien de afzender van een radiotelegram, dat op een
mobiel station is aangeboden, het landstation, waaraan hij
zijn radiotelegram wenscht te doen verzenden, heeft aan
gegeven, moet het mobiele station eventueel met de over
seining naar het aangegeven landstation wachten tot aan de
voorwaarden, bedoeld in de vorige paragrafen, is voldaan.
§6. (1) Een mobiel station, dat geen vaste diensturen
heeft, moet aan het landstation, waarmede het in verbinding
is getreden, het tijdstip van sluiting en van heropening van
zijn dienst opgeven.
(2) Ieder mobiel station, dat op het punt is den dienst te
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sluiten wegens aankomst in een haven, moet hiervan het
naaste landstation verwittigen.
Artikel 27.
In geval van nood te gebruiken golf.

In geval van nood moet voor de golf van 500 Kp/s (600 M.)
bij voorkeur het type A2 of B worden gebezigd. Als het niet
mogelijk is, een dezer golftypen te gebruiken, kan het type
Al of A3 worden aangewend. Geen enkele bepaling van dit
reglement kan een beletsel zijn, dat een in nood verkeerend
mobiel station van alle middelen, waarover het beschikt,
gebruik maakt om de aandacht te trekken, zijn toestand ken
baar te maken en hulp te verkrijgen.
Artikel 28.
Maatregelen ter vermindering van storingen.

§ 1. In het geval, dat andere golven dan de normale golf
gebezigd kunnen worden, volgt het scheepsstation de aan
wijzingen van het kuststation, waarmede het in verbinding
is. In beginsel mag de normale golf van 500 Kp/s (600 M.)
niet voor de overseining van lange radiotelegrammen ge
bruikt worden in streken, waar een druk radioverkeer is.
§ 2. Gedurende hun diensturen moeten de stations, die
voor hun berichtenwisseling van golven van het type A2, A3
of B gebruik maken en geopend zijn voor den internatio
nalen dienst van het openbaar verkeer, uitluisteren op de
golf van 500 Kp/s (600 M.), behalve wanneer zij bezig zijn
op andere golven berichten te wisselen.
§ 3. In het algemeen wordt aanbevolen om voor de over
seining van de berichten van het openbaar verkeer aan
golven van het type Al de voorkeur te geven boven golven
van het type A2 of B.
§ 4. Alle stations van den mobielen dienst zijn gehouden
het verkeer af te wikkelen met het minimum van uitge
straalde energie, dat noodig is om een goede verbinding te
verzekeren.
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Artikel 29.
.

Nota van onbestelbaarheid.

§ 1. Indien een radiotelegram, afkomstig van een mobiel
station en bestemd voor den vasten wal, om een of andere
reden niet aan den geadresseerde kan worden afgeleverd,
wordt een nota van onbestelbaarheid opgemaakt, welke
gericht wordt aan het landstation, dat het radiotelegram
van het mobiele station ontvangen heeft. Dit landstation
brengt de nota, na het adres nauwkeurig te hebben verge
leken, aan het mobiele station over, als dit mogelijk is, zoo
noodig door tusschenkomst van een landstation van het
zelfde land of van een naburig land, voor zoover de be
staande toestand of eventueel bijzondere schikkingen, zulks
toelaten.
§ 2. Indien een radiotelegram, dat op een mobiel station
is ontvangen, niet kan worden afgeleverd, deelt dit station
zulks aan het kantoor of mobiele station van afzending per
dienstnota mede. Betreft het een radiotelegram, dat van den
vasten wal afkomstig is, dan wordt deze dienstnota, zooveel
mogelijk, overgebracht naar het landstation, dat het radio
telegram heeft overgenomen of eventueel naar een ander
landstation van hetzelfde land of van een naburig land, voor
zoover de bestaande toestand of eventueel bijzondere schik
kingen zulks toelaten.
Artikel 30.
Termijn gedurende welken radiotelegrammen op landstations blijven.
§ 1. (1) Als het mobiele station, waarvoor een radiotele
gram bestemd is, zich niet aan het landstation gemeld heeft
binnen den door den afzender aangegeven termijn of, bij
gebreke van een dergelijke aanwijzing, vóór of op den morgen
van den vijfden dag volgende op den dag van aanbieding,
geeft het landstation hiervan kennis aan het kantoor van
afzending, dat den afzender inlicht. Deze kan per betaalde
dienstnota — per telegraaf of per post — aan het land
station verzoeken, dat zijn telegram beschikbaar zal worden
gehouden tot na afloop van den veertienden dag, te rekenen
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van den dag van aanbieding; bij gebreke van een dergelijke
nota wordt het radiotelegram aan het einde van den zeven
den dag als onbestelbaar ter zijde gelegd.
(2) Er wordt evenwel geen rekening gehouden met het ver
strijken van een der bovenbedoelde termijnen, als het landstation de zekerheid heeft, dat het mobiele station binnen
kort in zijn werkingsgebied zal komen.
§ 2. Omgekeerd wordt het verstrijken der termijnen niet
afgewacht, als het landstation de zekerheid heeft, dat het
mobiele station voor goed zijn werkingsgebied heeft verlaten.
Indien het veronderstelt, dat geen ander landstation van de
Administratie of van de particuliere onderneming, waartoe
het behoort, met het mobiele station in verbinding is, annu
leert het landstation het radiotelegram, voor zooveel den
tusschen dit station en het mobiele station af te leggen weg
betreft en geeft het hiervan kennis aan het kantoor van
afzending, dat den afzender inlicht. In het tegengestelde
geval zendt het landstation het radiotelegram naar het land
station, waarvan het veronderstelt, dat het met het mobiele
station in verbinding is, op voorwaarde evenwel, dat hieruit
geen extra-taksen voortvloeien.
§ 3. Indien een radiotelegram niet naar een mobiel station
kan worden overgeseind, doordat dit in een nabij het land
station gelegen haven is aangekomen, kan dit laatste station
eventueel het radiotelegram door andere verkeersmiddelen
aan het mobiele station doen toekomen.

Artikel 31.
Bijzondere diensten.
A.

Meteorologische diensten. Tijdseinen. Berichten
aan zeevarenden.

§ 1. De synoptische weerberichten, de berichten omtrent
de verwachting en/of den algemeenen toestand van het
weer en de tijdseinen moeten, in beginsel, volgens een vastgestelden rooster worden geseind. De radiotelegrammen van
deze soort, welke voor mobiele stations zijn bestemd, moeten
zooveel mogelijk worden uitgezonden op uren, waarop zij
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kunnen worden ontvangen door die mobiele stations, welke
slechts één radiotelegrafist hebben (zie bijlage 5); de seinsnelheid moet zoodanig gekozen worden, dat het opnemen
der teekens voor een telegrafist, die slechts het certificaat
der 2de klasse bezit, mogelijk is.
§ 2. Gedurende de overseining „aan allen" van tijdseinen
en weerberichten, bestemd voor stations van den mobielen
dienst, moeten alle stations van dien dienst, waarvan het
werken de ontvangst der bedoelde seinen en berichten zou
storen, het stilzwijgen bewaren, ten einde aan alle stations
die dit wenschen, gelegenheid te geven, genoemde seinen en
berichten te ontvangen.
§ 3. Meteorologische waarschuwingsberichten en berichten
betreffende de veiligheid van de navigatie, die voor de
mobiele diensten van dringenden aard zijn, worden terstond
overgeseind en moeten aan het einde van de eerstvolgende
periode van stilzwijgen (zie artikel 17 § 2) worden herhaald.
Deze berichten moeten met de frequenties worden uitgezon
den, welke aan den mobielen dienst, waarvoor zij bestemd
zijn, zijn toegewezen; de overseining dezer berichten wordt
voorafgegaan door het veiligheidssein TTT.
§ 4. Behalve de vaste, in de vorige paragrafen bedoelde,
inlichtingen-diensten nemen de Administratiën de noodige
maatregelen, opdat bepaalde stations worden belast met de
mededeeling van weerberichten op verzoek aan de stations
van den mobielen dienst.
§ 5. Ter wille van de kortheid en opdat de mobiele stations
er een goed gebruik van kunnen maken, behooren de weer
kundige waarnemingen, die door de stations van den
mobielen dienst worden geseind, in beginsel, in een inter
nationalen meteorologischen code te worden opgesteld.
B.

Dienst der radiopeilstations.

§ 6. De Administratiën, onder welker gezag de radiopeil
stations zijn geplaatst, nemen geen enkele verantwoordelijk
heid op zich ten aanzien van de gevolgen van een onjuiste

peiling.
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§7. Ter opneming in de naamlijst der radiotelegraafstations maken deze Administratiën de kenmerkende ge
gevens van elk radiopeilstation bekend, met opgaaf, voor
elk peilstation, van de sectoren, binnen welke de peilingen
in normale omstandigheden betrouwbaar zijn. Elke wijziging
betreffende deze gegevens moet onverwijld bekend worden
gemaakt; indien de wijziging van blijvenden aard is, moet
zij aan het Internationaal bureel worden medegedeeld.
§8. (1) In den normalen dienst moeten de radiopeilstations voor de scheepvaart in staat zijn, peilingen te
nemen en aan de scheepsstations te verschaffen, hetzij
alleen op de frequentie van 500 Kp/s (600 M.), hetzij alleen
cp de frequentie van 375 Kp/s (800 M.), hetzij zoowel op
de eene als op de andere van deze beide frequenties.
(2) Een luchtvaartuigstation, dat een peiling wenscht,
moet, om deze te vragen, op de golf van 333 Kp/s (900 M.)
roepen of op een golf, welke aan de luchtvaartroute, waarop
het luchtvaartuig vliegt, is toegewezen. In alle gevallen,
waarin een luchtvaartuigstation, dat in de nabijheid van
kuststations is, zich tot deze wendt om een peiling te ver
krijgen ,moet het gebruik maken van de frequentie van deze
kuststations.
§ 9. De wijze van werken, die in den radiopeildienst ge
volgd moet worden, wordt in bijlage 8 gegeven.
C.

Dienst der radiobakens.

§ 10. (1) Indien een Administratie het in het belang van
de scheepvaart en de luchtvaart nuttig oordeelt, een radio
bakendienst in te richten, kan zij voor dit doel gebruik
maken van:
а) eigenlijke radiobakens, opgericht aan den vasten wal of
op schepen, die blijvend zijn gemeerd of blijvend voor anker
liggen; hun uitzendingen kunnen ongericht of gericht zijn;
б) vaste stations, kuststations of luchtvaartstations, welke
zijn aangewezen om op aanvraag van de mobiele stations
ook als radiobaken dienst te doen.
(2) De eigenlijke radiobakens gebruiken golven van 285
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tot 315 Kp/s (1050—950 M.). uitsluitend van de typen Al
en A2.
(3) De andere als radiobakens opgegeven stations bezigen
hun normale frequentie en hun normaal type van uitzending.
§ 11. De door de radiobakens uitgezonden teekens moeten
een goede peiling met den richtingzoeker mogelijk maken;
zij moeten zoodanig gekozen worden, dat alle twijfel buiten
gesloten is, als het er op aankomt om twee of meer radio
bakens van elkander te onderscheiden.
§ 12. De Administratiën, die een radiobakendienst hebben
ingericht, nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich
ten aanzien van de gevolgen van onjuiste peilingen, welke
door middel van de radiobakens van dien dienst verkregen
zijn.
§ 13. (1) Ter opneming in de naamlijst der radiotelegraafstations maken de Administratiën de kenmerkende gegevens
van elk eigenlijk radiobaken en van elk station, dat aange
wezen is om als radiobaken dienst te doen, bekend, met
inbegrip, indien noodig, van een opgaaf der sectoren binnen
welke de peilingen in normale omstandigheden betrouw
baar zijn.
(2) Elke wijziging of elke onregelmatigheid in de werking,
welke zich in den dienst der radiobakens voordoet, moet
onverwijld bekend worden gemaakt; als de wijziging of de
onregelmatigheid in de werking van blijvenden aard is, moet
zij aan het Internationaal bureel worden opgegeven.
Artikel 32.
Afrekening.

§ 1. (1) De Iandstationstaksen en de boordtaksen worden
niet in de internationale telegraafrekeningen opgenomen.
(2) De rekeningen betreffende deze taksen worden tusschen
de Administratiën der betrokken landen vereffend. Zij wor
den maandelijks door de Administratiën, waartoe de landstations behooren, opgemaakt en door haar overgebracht
aan de betrokken Administratiën.
§ 2. Indien de exploitant van de landstations niet is de
Administratie van het land, kan deze exploitant, voor zoo-
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veel de rekeningen betreft, in de plaats treden van de
Administratie van dit land.
§ 3. Voor radiotelegrammen, afkomstig van mobiele
stations, brengt de Administratie, waartoe het landstation
behoort, de landstationstaksen, de taksen betreffende de
verzending over het algemeen net van verkeerswegen — die
hierna telegraaftaksen zullen worden genoemd —, de volle
kosten voor de betaalde antwoorden, de landstationstaksen
en de telegraaftaksen voor collationneering, de kosten van
bezorging per bode, per post of per luchtpost en die voor
afschriften van meervoudige telegrammen, ten laste van de
Administratie, waartoe het mobiele station van afzending
behoort. De radiotelegrammen worden, uit een oogpunt van
afrekening tusschen het landstation en het kantoor van be
stemming, behandeld als telegrammen, afkomstig van het
land waar het landstation is gevestigd.
§ 4. Voor radiotelegrammen, bestemd voor een land, dat
gelegen is voorbij het land, waartoe het landstation behoort,
zijn de telegraaftaksen, welke overeenkomstig vorenstaande
bepalingen moeten worden vereffend, die, welke uit de
tarieftabellen betreffende het internationale telegraafverkeer zijn afgeleid, dan wel de taksen voortvloeiende uit
bijzondere overeenkomsten, welke tusschen de Administratiën van aangrenzende landen zijn gesloten en door deze
Administratiën zijn medegedeeld en niet de taksen, welke
door toepassing van minima per telegram of van afronding
der prijzen per telegram, op welke wijze dit ook zij, zouden
kunnen worden geheven.
§ 5. Voor radiotelegrammen en betaalde dienstnota's, be
stemd voor mobiele stations, worden de landstationstaksen
en de boordtaksen, met de landstationstaksen en boordtaksen (van de radiotelegrammen) voor de collationneering,
rechtstreeks door de Administratie, waartoe het landstation
behoort, ten laste gebracht van de Administratie, waartoe
het kantoor van afzending behoort, doch alleen voor het
geval dat het telegram aan het mobiele station is overge
bracht. De volle kosten betreffende betaalde antwoorden
worden steeds, indien hiertoe aanleiding bestaat, van land
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tot land, door middel van de telegraafrekeningen en door
de Administratie waartoe het landstation behoort, ten laste
gebracht van de Administratie, waartoe het kantoor van
afzending behoort. Voor zooveel de telegraaftaksen en de
kosten wegens bezorging per post of per luchtpost en voor
afschriften wegens meervoudige telegrammen betreft, wordt
ten opzichte van de telegraafrekeningen overeenkomstig de
bij de telegraaf gebruikelijke wijze te werk gegaan. De
Administratie, waartoe het landstation behoort, brengt,
wanneer het radiotelegram is overgebracht, ten voordeele
van de Administratie, waartoe het mobiele station van be
stemming behoort: de boordtaks en indien hiertoe aanleiding
bestaat, de aan overnemende mobiele stations toekomende
taksen, de volle kosten voor betaalde antwoorden, de boord
taks betreffende collationneering, de kosten wegens afschrif
ten voor meervoudige telegrammen en voor bezorging per
post of per luchtpost.
§ 6. Betaalde dienstnota's en de antwoorden op telegram
men met betaald antwoord worden in de radiotelegrafische
rekeningen, dat zijn de rekeningen aangaande de verzending
in den mobielen dienst, in elk opzicht als de andere radiolelegrammen behandeld.
§ 7. Voor radiotelegrammen, gewisseld tusschen mobiele
stations door tusschenkomst van een of van twee landstations, geldt het volgende:
c) Indien tusschenkomst door een enkel landstation is ver
leend, brengt de Administratie, waartoe het landstation be
hoort, ten laste van de Administratie waartoe het mobiele
station van afzending behoort: de landstationstaks, de binnenlandsche telegraaftaks, indien hiertoe aanleiding be
staat, alsmede de taks van het mobiele station van be
stemming. Zij doet aan de Administratie, waartoe het mobiele
station van bestemming behoort, de aan dit station toe
komende boordtaks te goed.
b} Indien tusschenkomst door twee landstations is verleend,
brengt de Administratie, waartoe het eerste landstation
behoort, alle geheven taksen ten laste van de Administratie,
waartoe het mobiele station van afzending behoort, zulks na
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aftrek van de aan dit mobiele station toekomende taksen,
De Administratie, waartoe het tweede landstation behoort
— hetwelk het landstation is, dat belast is met de over
brenging van het radiotelegram aan het mobiele station van
bestemming — brengt de op die overbrenging betrekking
hebbende taksen rechtstreeks ten laste van de Administratie,
waartoe het eerste landstation behoort, doch alleen ingeval
het radiotelegram naar het mobiele station is overgebracht,
§ 8. Voor radiotelegrammen, die op verzoek van den afzen
der met behulp van een of twee overnemende mobiele
stations zijn overgebracht, brengt elk dezer stations de daar
aan voor overneming toekomende boordtaks ten laste van het
mobiele station van bestemming, als het een voor een mobiel
station bestemd radiotelegram betreft, of ten laste van het
mobiele station van afzending, als het radiotelegram van een
mobiel station afkomstig is.
§ 9. In beginsel heeft de vereffening van rekeningen be
treffende het verkeer tusschen mobiele stations rechtstreeks
tusschen de exploitanten van die stations plaats, waarbij de
taksen door den exploitant, tot wien het station van bestem
ming behoort, aan den exploitant, tot wien het station van
afzending behoort, worden aangerekend.
§ 10. (1) De maandelijksche rekeningen, welke tot grond
slag dienen voor de bijzondere afrekening der in de vooraf
gaande paragrafen bedoelde radiotelegrammen, worden,
radiotelegram voor radiotelegram, met alle noodige aan
wijzingen, binnen een termijn van drie maanden, te rekenen
van de maand, waarop zij betrekking hebben, opgemaakt.
De termijn kan meer dan drie maanden bedragen, wanneer
zich buitengewone moeilijkheden voordoen bij het vervoer
van de bescheiden per post tusschen de radiostations en de
Administratiën, waartoe zij behooren.
(2) Tenzij anders is overeengekomen, dienen de maande
lijksche rekeningen voor afrekening en moeten het onder
zoek, de accoordbevinding en de vereffening dezer rekenin
gen binnen een termijn van zes maanden, beginnende met
den datum van haar verzending, plaats vinden, behoudens
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wanneer zich buitengewone moeilijkheden bij het vervoer
der bescheiden voordoen als gevolg van zeer langen duur
der reizen.
(3) Wanneer er verschillen worden bevonden, die de
accoordbevinding van een rekening verhinderen, wordt het
saldo niettemin binnen den bovengenoemden termijn van
zes maanden betaald; de verbeteringen, die later noodig zijn
gebleken, worden in een volgende maandelijksche rekening
begrepen. De saldo's der rekeningen, die niet zijn betaald
binnen den genoemden termijn, eventueel vermeerderd met
den termijn wegens de hiervoren bedoelde buitengewone
moeilijkheden van vervoer, zijn rentegevend naar reden van
zeven percent (7 %) per jaar, te rekenen van den dag, vol
gende op dien, waarop de termijn van zes maanden, even
tueel verlengd als hiervoren bepaald, eindigt.
(4) De afrekening en de vereffening van rekeningen, welke
meer dan twee jaar na den dag van aanneming der radiotelegrammen, waarop die rekeningen betrekking hebben,
worden ingediend, kunnen door de Administratie welke te
betalen heeft, worden geweigerd.
§ 11. De Regeeringen behouden zich de bevoegdheid voor
tot het treffen van bijzondere regelingen onderling en met
de betrokken particuliere ondernemingen ten aanzien van de
aanneming van andere bepalingen betreffende de afrekening.
Artikel 33.
Internationaal technisch raadgevend comité voor radioelectrische verbindingen.
§ 1. Het internationaal technisch raadgevend comité voor
radioëlectrische verbindingen, ingesteld bij art. 17 van het
verdrag, is belast met de bestudeering van technische en
daarmede samenhangende vraagstukken, welke de inter
nationale radioverbindingen betreffen en welke aan het
comité door de deelnemende Administratiën of particuliere
ondernemingen worden voorgelegd. Zijn taak is beperkt tot
het uitbrengen van adviezen over de vraagstukken, die het
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zal hebben bestudeerd. Het brengt deze adviezen over bij
het Internationaal bureel met het oog op de mededeeling
daarvan aan de betrokken Administratiën en particuliere
ondernemingen.
§ 2. (1) Het comité wordt voor elke bijeenkomst samen
gesteld uit deskundigen van de Administratiën en gemach
tigde particuliere ondernemingen voor radio-exploitatie, die
aan zijn werkzaamheden willen deelnemen en zich er toe
verbinden in de gemeenschappelijke kosten van die bijeen
komst van het comité, elk voor een gelijk deel, bij te dragen.
De persoonlijke uitgaven der deskundigen worden betaald
* door de Administratie of particuliere onderneming, die hen
hebben afgevaardigd.
(2) De deskundigen van genoemde gemachtigde particuliere
ondernemingen nemen met raadgevende stem aan de werk
zaamheden deel. Wanneer echter een land niet door een
Administratie wordt vertegenwoordigd, zijn de deskundigen
van de gemachtigde particuliere ondernemingen van dat
land stemgerechtigd en hebben zij, ongeacht hun aantal, te
zamen recht op één stem.
§ 3. De Nederlandsche Administratie is belast met de rege
ling van de eerste bijeenkomst van het internationaal tech
nisch raadgevend comité voor radioëlectrische verbindingen
en met de vaststelling van het programma van werkzaam
heden voor deze bijeenkomst.
§ 4. De Administratiën, welke zich op een bijeenkomst van
het comité laten vertegenwoordigen, komen met elkander
overeen omtrent de aanwijzing van de Administratie, welke
de volgende bijeenkomst zal bijeenroepen. De vraagstukken,
welke door het comité moeten worden onderzocht, worden
aan de Administratie, die met de regeling van de eerstkomende bijeenkomst is belast, toegezonden; deze Admi
nistratie stelt den datum en het program van die bijeenkomst
vast.
§ 5. In beginsel hebben de bijeenkomsten van het inter
nationaal technisch raadgevend comité voor radioëlectrische
verbindingen om de twee jaar plaats.
6
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Artikel 34.
Internationaal bureel.
§ 1. (1) De extra-kosten, voortvloeiende uit de bemoeiin
gen van het Internationaal bureel van de Telegraafvereeniging ten behoeve van de radiodiensten, mogen per jaar het
bedrag van tweehonderd duizend franken niet te boven
gaan, waarbij buiten rekening blijven: a) de kosten betref
fende werkzaamheden der conferenties; b) de kosten be
treffende werkzaamheden van regelmatig gevormde comité’s,
v/anneer deze kosten volgens de bepalingen van het alge
meen reglement of volgens het besluit eener conferentie
door alle verdragsluitende landen moeten worden gedragen.
(2) Het bedrag van tweehonderd duizend franken kan
nader met eenstemmige goedkeuring van alle verdrag
sluitende Regeeringen worden gewijzigd.
§ 2. De Hoofdadministratie van de Zwitsersche Confede
ratie wordt aangewezen voor de inrichting van de Afdeeling
radiodiensten van het in artikel 16 van het verdrag vermelde
Internationaal bureel van de Telegraafvereeniging; zij heeft
daarover het oppertoezicht, houdt toezicht op de uitgaven,
doet de noodige voorschotten en maakt de jaarrekening op.
Deze rekening wordt aan alle andere Administratiën mede
gedeeld .
§ 3. De bedragen, ten behoeve van de radiodiensten voor
geschoten door de Administratie, die op het Internationaal
bureel toezicht houdt, moeten door de Administratiën, die
betalen moeten, zoo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen drie
maanden, volgende op den dag van de ontvangst van de
rekening, worden terugbetaald. Na afloop van dezen termijn
van drie maanden, zijn de verschuldigde bedragen ten voordeele van de Administratie, die te vorderen heeft en te
rekenen van den dag waarop bovengenoemde termijn eindigt,
rentegevend naar reden van zeven percent (7 %) per jaar.
§ 4. (1) Ten aanzien van de verdeeling der kosten worden
de verdragsluitende Staten in zes klassen verdeeld, welke
elk in verhouding van een zeker aantal eenheden bijdragen,
n.1.:
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lste klasse ... 25 eenheden 4de klasse ... 10 eenheden
2de
5de
. 5
. .. 20
o
3de
6de
. .. 15
. .. 3
m
ii

ii

ii

(2) De Administratiën deelen aan het Internationaal bureel
mede, in welke klasse zij wenschen, dat haar land wordt
gerangschikt.
(3) De bovenbedoelde coëfficiënten worden voor elke klasse
vermenigvuldigd met het aantal van de daarin gebrachte
Staten en de som der aldus verkregen producten vormt het
getal, waardoor de geheele uitgaaf moet worden gedeeld,
om het bedrag der eenheid van uitgaaf vast te stellen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van het ver
drag van Washington treedt dit algemeen reglement den
lsten Januari 1929 in werking.
Ter oorkonde waarvan de onderscheidene gevolmachtigden
dit algemeen reglement hebben onderteekend in een enkel
exemplaar, hetwelk bewaard zal blijven in de archieven van
de Regeering van de Vereenigde Staten van Amerika en
waarvan een afschrift aan elke Regeering zal worden toege
zonden.
Gedaan te Washington, den 25sten November 1927.
(Volgen dezelfde onderteekeningen als voor het verdrag.)
De onderteekening van den Poolschen gedelegeerde wordt
voorafgegaan door het volgende voorbehoud: „Voor Polen,
met het voorbehoud betreffende paragraaf 4 van artikel 5,
dat voorkomt in het proces-verbaal van de achtste algemeene
vergadering van den 22sten November 1927 van de Confe
rentie te Washington.”
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BIJLAGE 1.
Lijst van de in het radioverkeer te gebruiken
verkortingen.
(Zie art. 9 van het algemeen reglement.)

Q - CODE. *)
I. In alle diensten bruikbare verkortingen.
Verkorting.

Vraag

Antwoord of mededeeling

QRA

Hoe heet uw station?

Mijn station heet ....

QRB

Hoe ver zijt gij bij bena
dering van mijn station
verwijderd?

De afstand tusschen onze
stations bedraagt bij
benadering .. zeemijlen
[of .. kilometer).

QRC

Door welke particuliere
onderneming (o/ Rijks
administratie)
worden
voor uw station de
rekeningen der taksen
vereffend?

De rekeningen der taksen
worden voor mijn station
vereffend door de parti
culiere onderneming ....
[of door de Rijksadmi
nistratie van
)

QRD

Waar gaat gij heen?

Ik ga naar ----

QRE

^an welke nationaliteit is
uw station?

Mijn station is van ....
nationaliteit.

QRF

Waar komt gij vandaan?

Ik kom van ....

QRG

Wilt gij mij mijn juiste
golflengte (frequentie)
in meters [of in kiloperioden) opgeven?

Uw juiste golflengte is
.. meter [of .. kiloperioden).

QRH

Wat is uw juiste golf
lengte (frequentie) in
meters (o/ in kiloperioden)?

Mijn juiste golflengte (fre
quentie) is . . meter [of
.. kiloperiodcn).

QRI

Is de toon van mijn uit
zending slecht?

De toon van uw uitzending
is slecht.

XI De verkortingen nemen den vragenden vorm aan, als zij gevolgd
worden door een vraagteeken.
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Lijst van in het radioverkeer te gebruiken verkortingen (vervolg).
Verkorting.

Vraag

Antwoord of mededeeling

QRJ

Ontvangt gij mij slecht?
Zijn mijn teekens zwak?

Ik kan u niet ontvangen.
Uw teekens zijn te
zwak.

QRK

Ontvangt gij mij goed?
Zijn mijn teekens goed?

Ik ontvang u goed, uw
teekens zijn goed.

QRL

Zijt gij bezig?

Ik ben bezig [of Ik ben
bezig met ... )
Wil niet storen.

QRM

Wordt gij gestoord?

Ik word gestoord.

QRN

Wordt gij gestoord door
luchlstoringen?

Ik

QRO

Zal ik mijn energie vergrooten?

Geef meer energie.

QRP

Zal ik mijn energie ver
minderen?

Verminder uw energie.

QRQ

Zal ik vlugger seinen?

Sein vlugger (.. woorden
per minuut).

QRS

Zal ik langzamer seinen?

Sein langzamer (.. woor
den per minuut).

QRT

Zal ik ophouden met sei
nen?

Houd op met seinen.

QRU

Hebt gij iels voor mij?

Ik heb niets voor u.

QRV

Zal ik een serie Vs sei
nen?

Sein een serie V's.

QRW

Zal ik---- waarschuwen,
dat gij hem roept?

Wil .... waarschuwen,
dat ik hem roep.

QRX

Moet ik wachten? Op
welk tijdstip zult gij mij
weer roepen?

Wacht tot ik klaar ben
met werken met ---Ik zal u dadelijk (of om
........
[tijdstip] weer
roepen).

QRY

Wat is mijn beurt?

QRZ

Door wien word ik ge
roepen?

Uw beurt is nummer---[of volgens elke andere
aanwijzing).
Gij wordt geroepen door

word gestoord door
luchtstoringen.
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Lijst van in hel radioverkeer te gebruiken verkortingen (vervolg).
Verkorting.

I

Vraag

Antwoord of mededeeling

QSA

Wat is de sterkte van
mijn teekens? [1 tot 5.)

De sterkte van uw teekens
is (I tot 5).

QSB

Verandert de sterkte van
mijn teekens?

De sterkte van uw teekens
verandert.

QSC

Verdwijnen mijn teekens
geheel bij tusschenpoozen?

Uw teekens verdwijnen ge
heel bij tusschenpoozen.

QSD

Is mijn seinschrift slecht?

Uw seinschrift is slecht.
Uw teekens zijn onlees
baar.

QSE

Zijn mijn teekens scherp?

Uw teekens plakken.

QSF

Is mijn automatisch sein
schrift goed?

Uw
automatisch
schrift verdwijnt.

QSG

Zal ik de telegrammen
overbrengen in series
van vijf, tien [of volgens
elke andere aanwijzing)?

Breng de telegrammen
over in series van vijf,
tien, (o/ volgens elke
andere aanwijzing).

QSH

Zal ik één telegram te
gelijk brengen en het
tweemaal herhalen?

Breng één telegram tege
lijk en herhaal het twee
maal.

QSI

Zal ik de telegrammen
beurt om beurt brengen,
zonder herhaling?

Breng de telegrammen
beurt om beurt, zonder
herhaling.

QSJ

Wat is de per woord te
heffen taks voor ----met inbegrip van uw
telebinnenlandsche
graaftaks?

De per woord te heffen
taks voor----- bedraagt
----- franken, met inbe
grip van mijn binnenlandsche telegraaftaks.

QSK

Moet ik het verkeer op
schorten? Hoe laat zult
gij mij weer roepen?

Schort het verkeer op. Ik
zal u weer roepen om
.... (tijdstip).

QSL

Kunt gij mij re<?u geven?

Ik geef u re<;u.

QSM

Hebt gij mijn re?u ont
vangen?

Ik heb uw regu niet ont
vangen.

QSN

Kunt gij op het oogenblik
van mij ontvangen? Zal
ik blijven luisteren?

Ik kan op het oogenblik
niet van' u ontvangen.
Blijf luisteren.
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Lijst van in het radioverkeer te gebruiken verkortingen (vervolg).
Vraag

Antwoord of mededeeling

QSO

Kunt gij rechtstreeks (o/
door tusschenkomst van
....) met .... werken?

Ik kan rechtstreeks [of
door tusschenkomst van
-----) met .... werken.

QSP

Wilt gij kosteloos
.... over nemen?

Ik zal kosteloos voor___
overnemen.

QSQ

Zal ik ieder woord of
iedere groep één keer
seinen?

Sein ieder woord of iedere
groep één keer.

QSR

Is de van .... ontvangen
noodoproep
afgewik
keld?

De van .... ontvangen
noodoproep is afgewik
keld door -----

QSU

Zal ik seinen op .. meter
[of met .. kiloperioden),
golven van het type Al,
A2, A3 of B?

Sein op .. meter (o/ met
.. kiloperioden), golven
van het type Al, A2,
A3 of B. Ik luister
naar u.

QSV

Zal ik op de golf van ..
meter [of van .. kilo
perioden) overgaan, voor
de voortzetting onzer
correspondentie en door
gaan na eenige V's ge
geven te hebben?

Ga over op de golf van
.. meter [of van ..
kiloperioden), voor de
voortzetting onzer cor
respondentie en ga door
na eenige V's gegeven
te hebben.

QSW

Wilt gij seinen op
meter [of met .. kilo
perioden), golven van
het type Al, A2, A3 of
B?

Ik ga seinen op .. meter
[of met .. kiloperioden),
golven van het type Al,
A2, A3 of B. Blijf luis
teren.

QSX

Verandert mijn golflengte
(mijn frequentie)?

Uw golflengte (frequentie)
verandert.

QSY

Zal ik seinen met de golf
van .. meter [of van
.. kiloperioden) zonder
van golftype te veran
deren?

Sein met de golf van ..
meter [of van .. kilo
perioden), zonder van
golftype te veranderen.

QSZ

Zal ik ieder woord of
iedere groep twee keer
seinen?

Sein ieder -woord of iedere
groep twee keer.

Verkorting.

!
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Lijst van in hei radioverkeer ie gebruiken verkortingen (vervolg).
Verkorting.

Vraag

Antwoord of mededeeling

QTA

Zal ik telegram nr ___
annuleeren, als ware het
niet geseind?

Annuleer telegram nr
als ware hel niet ge
seind.

QTB

Stemt gij in met
woordentelling?

mijn

Ik stem niet in met uw
woordentelling; ik her
haal de eerste letter van
elk woord en het eerste
cijfer van elk getal.

QTC

Hoeveel telegrammen hebt
gij over te seinen?

Ik heb .... telegrammen
voor u (o/ voor
)

QTD

Wordt de woordentelling,
die ik u bevestig, goed
gekeurd?

De woordentelling, die gij
mij
bevestigt,
wordt
goedgekeurd.

QTE

Wat is mijn ware peiling?
of Wat is mijn ware
peiling ten opzichte van
___ ?

Uw ware peiling is
:
....
graden of Uw ware
peiling ten opzichte van
----- is .... graden om
----- (tijdstip).

QTF

Wilt gij mij de positie van
mijn station opgeven op
grond van de peilingen,
genomen door de onder
u werkende radiopeilposten?

De positie van uw sta
tion op grond van de
peilingen, genomen door
de onder mij werkende
radiopeilposten, is ----breedte ----- lengte.

QTG

Wilt gij gedurende een
minuut met de golf van
-----meter [of van____
kiloperioden) uw roep
naam geven, opdat ik u
kan peilen?

Ik geef gedurende een
minuut mijn roepnaam
met de golf van .. meter
[of van .. kiloperioden),
opdat gij mij kunt peilen.

QTH

Wat is uw positie in
breedte en in lengte [of
volgens elke andere aan
wijzing) ?

Mijn positie is .... breedte
___ lengte (of volgens
elke andere aanwijzing).

QTI

Wat is uw ware koers?

Mijn ware koers is ___
graden.

QTJ

Wat is uw snelheid?

Mijn snelheid is .. mijlen
(of .. kilometer per uur).

I
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Lijst van in hel radioverkeer te gebruiken verkortingen (vervolg).
Verkorting,

Vraag

Antwoord of mededeeling

QTK

Wat is de ware peiling van
---- ten opzichte van u?

QTL

Geef radioteekens om mij
gelegenheid te geven
mijn peiling ten opzichte
van het radiobaken te
bepalen?
Geef
radioteekens
en
onderwater-geluidseinen
om mij gelegenheid te
geven mijn peiling en
mijn afstand te bepa
len?
Kunt gij mijn station [of
....) ten opzichte van
u peilen?
Loopt gij dadelijk de
haven binnen?
Wat is de juiste tijd?
Wat is de ware peiling van
uw station ten opzichte
van mij?

De ware peiling van---ten opzichte van mij is
---- graden om ....
(tijdstip).
Ik geef radioteekens om
u gelegenheid te geven
uw peiling ten opzichte
van het radiobaken te
bepalen.
Ik geef radioteekens en
onderwater-geluidseinen
om u gelegenheid te
geven, uw peiling en uw
afstand te bepalen.

QTM

QTN
QTP
QTR
QTS

QTU

Wat zijn de uren van
openstelling van uw sta
tion?

Ik kan uw station [of
....) niet ten opzichte
van mij peilen.
Ik loop dadelijk de haven
binnen.
De juiste tijd is ....
De ware peiling van mijn
station ten opzichte van
u is .... om .... (tijd
stip).
De uren van openstelling
van mijn station zijn van
.... tot ....

II. Meer in het bijzonder in den radiodienst voor de
luchtvaart bruikbare verkortingen.
QAA
QAB
QAC

Hoe laat denkt gij te ....
aan te komen?
Zijt gij onderweg naar
....?

Ik denk om___(tijdstip)
te .... aan te komen.
Ik ben onderweg naar ....
of
Ga op weg naar ----

. Keert gij terug naar---- ?

Ik keer terug naar ---of
Keer terug naar----
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Lijst van in het radioverkeer te gebruiken verkortingen (vervolg).
Vraag

Antwoord of mededeeling

Hoe laat hebt gij ----[plaats van vertrek)
verlaten?
Hebt gij bericht van
van
het
[roepnaam
luchtvaartuigstation) ?
Hoe laat zijt gij voorbij
___ gekomen?

Ik heb ___ (plaats van
vertrek) om .... (tijd
stip) verlaten.
Ik heb geen bericht van
___ (roepnaam van het
luchtvaartuigstation).
Ik ben voorbij .... ge
komen om .... (tijd
stip).

QAH

Hoe hoog zijt gij?

QAI

Is er een of ander lucht
vaartuig gemeld in mijn
nabijheid?

QAJ

Moet ik een ander lucht
vaartuig in mijn nabij
heid opsporen?

Mijn hoogte bedraagt ..
meter [of volgens elke
andere aanwijzing).
Er is geen enkel lucht
vaartuig gemeld in uw
nabijheid.
Spoor een ander lucht
vaartuig in uw nabijheid
op
of
Zoek naar .... (roepnaam
van het station van het
luchtvaartuig) dat vloog
nabij .... [of in de
richting van ....) om
.... (tijdstip).

QAK

Met welke golf zult gij
de meteorologische waar
schuwingsberichten over
brengen?

Ik zal de meteorologische
waarschuwingsberichten
overbrengen met de golf
van .. meter (o/ van ..
kiloperioden).

QAL

Gaat gij landen te

?

QAM

Kunt gij mij het laatste
weerbericht geven om
trent het weer te ....
[plaats van
waarne
ming) ?
Kunt ;gij mij het laatste
weerbericht geven omtrent den wind aan de
oppervlakte te ...........
[plaats van
waarne
ming)?

Ik ga landen te ----of
Land te ----Hier is het laatste weer
bericht omtrent het weer
te ___
[plaats van
waarneming).

Verkorting.

QAD

QAE

QAF

QAN

Hier is het laatste weer
bericht
omtrent
den
wind aan de opper
vlakte te........ I[plaats
van waarneming).
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Lijst van in hei radioverkeer te gebruiken verkortingen (vervolg).
Verkorting.

' Vraag

Antwoord of mededeeling

QAO

Kunt gij mij het laatste
weerbericht geven om
trent den bovenwind te
.... (plaats van waar
neming)?

Hier is het laatste weer
bericht omtrent den
bovenwind te
........
[plaats van waarneming).

QAP

Zal ik voor u [of voor
---- ) blijven luisteren
op .. meter (o/ op ..
kiloperioden)?

Blijf voor mij [of voor
___) luisteren op ..
meter [of op .. kilo
perioden).

QAQ

Wilt gij het antwoord op
bericht nr .. (o/ volgens
elke andere aanwijzing)
bespoedigen?

Ik zal het antwoord op
bericht nr .. [of volgens
elke andere aanwijzing)
bespoedigen.

QAR

Zal ik .... voor u ant
woorden?

Antwoord---- voor mij.

QAS

Zal ik bericht nr .. [of
volgens elke andere aan
wijzing) naar___over
brengen?

Breng bericht nr .. [of
volgens elke andere aan
wijzing) naar .... over.

QAT

Zal ik doorgaan met sei
nen?

Luister alvorens te seinen;
gij stoort
of

Luister alvorens te seinen;
gij seint tegelijkertijd
met ---QAU

Wat is het laatste door u
van .... ontvangen be
richt?

Het laatste door mij van
---- ontvangen bericht
is ----

QAV

Roept gij mij?

Ik roep u

of

of

Roept gij___ [roepnaam
van het luchtvaartuigstation)?

Ik roep ---- (roepnaam
van het luchtvaartuigstalion).

QAW

Zal ik ophouden met luis
teren tot .... (tijdstip)?

Houd op met luisteren tot
.... (tijdstip).

QAX

Hebt gij het door ---[roepnaam van het lucht
vaartuigstation) gegeven
spoedsein ontvangen?

Ik heb het door ___
[roepnaam van het luchtvaartuigstation) om---(tijdstip) gegeven spoedsein ontvangen.

I
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Lijst van in het radioverkeer te gebruiken verkortingen (vervolg).
Verkorting.

Vraag

Antwoord of mededecling

QAY

Hebt gij het door
van
het
[roepnaam
luchtvaartuigstation) ge
geven noodsein ontvan
gen?

Ik heb het door ---van
het
(roepnaam
luchtvaartuigstation) om
.... (tijdstip) gegeven
noodsein ontvangen.

QAZ

Kunt gij ontvangen on
danks het onweer?

Ik kan niet meer ontvan
gen. Ik houd op met
luisteren wegens onweer.

III. Verkortingen van verschillenden aard.
Ver
korting.
C
N
P
W
AA
AB
AL
BN
BQ
CL
CS
DB
DC
DF

Beteekenis.

Ja.
Neen.
Aankondiging van een bijzonder telegram in den mobielen
dienst (als voorvoegsel te gebruiken).
Woord of woorden.
[te gebruiken na een vraagteeken, om een
Alles na
herhaling te vragen).
[te gebruiken na een vraagteeken, om
Alles vóór
een herhaling te vragen).
Alles wat zooeven geseind is [te gebruiken na een vraag
teeken, om een herhaling te vragen).
[te gebruiken na een vraagteeken,
Alles tusschen
om een herhaling te vragen).
Aankondiging van het antwoord op een vraag om verbete
ring.
Ik sluit mijn station.
Roepnaam (te gebruiken om een roepnaam te vragen of
te doen herhalen).
Ik kan u geen peiling verschaffen, gij zijt niet in den
betrouwbaren sector van dit station.
Het minimum van uw teekens voldoet voor de peiling.
Uw peiling om.......... (tijdstip) was.......... graden, in den
twijfclachtigen sector van dit station, met een mogelijke
fout van twee graden.
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Lijst van in het radioverkeer te gebruiken verkortingen (vervolg).
Ver
korting.
DG
Dl
DJ
DL
DO
DP
DS
DT
DY
DZ

ER
GA

JM
MN
NW
OK
RQ
SA
SF
SN

Beteekenis.
Wil mij waarschuwen, indien gij een fout in de gegeven
peiling vaststelt.
Twijfelachtige peiling ten gevolge van de slechte hoedanig
heid van uw teekens.
Twijfelachtige peiling ten gevolge van storing.
Uw peiling om
(tijdstip) was
graden in den
onzekeren sector van dit station.
Twijfelachlige peiling. Vraag later of om
(tijdstip)
een andere peiling.
Boven 50 mijlen kan de mogelijke peilfout twee graden
bereiken.
Regel uw zender, het minimum van uw teekens is te
onscherp.
Ik kan u geen peiling verstrekken, het minimum van uw
teekens is te onscherp.
Dit station geeft de richting naar twee zijden; wal is bij
benadering uw richting in graden ten opzichte van dit
station?
Uw peiling is in omgekeerden zin (alleen te gebruiken door
het hoofdstation van een groep radiopeilstations, wan
neer het zich richt tot andere stations van dezelfde
groep).
Hier
[te gebruiken vóór den naam van het mobiele
station bij de overseining van de opgaaf van de &oers).
Hervat de overseining (meer in het bijzonder in den vasten
dienst te gebruiken).
Wil, als ik mag seinen, een serie strepen geven. Geef een
serie punten om mij met seinen te doen ophouden (mag
niet gebruikt worden in 600 meter (500 kiloperiodenj)
Minuut of minuten [ie gebruiken om den duur van het
wachten aan te geven).
Ik hervat de overseining (meer in het bijzonder in den
vasten dienst te gebruiken).
Wij zijn het eens.
Aankondiging van een vraag om verbetering.
Aankondiging van den naam van een luchtvaartuigstation
[te gebruiken bij de overseining van meldingen).
Aankondiging van den naam van een luchtvaartstation.
Aankondiging vafi den naam van een kuststation.
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Lijst van in het radioverkeer te gebruiken verkortingen (vervolg).
Ver
korting.

SS
TR
UA
WA
WB

XS
YS
ABV

ADR
CFM
COL
ITP
MSG
PBL
REF
RPT

SIG

SVC
TFC

TXT

Bcteekenis.
Aankondiging van dén naam van een scheepsstalion [te
gebruiken bij de overseining van meldingen).
Aankondiging van de aanvraag of verstrekking van mel
dingen betreffende een mobiel station.
Zijn wij bet eens?
(te gebruiken na een vraagteeken, om
Woord na
een herhaling te vragen).
(te gebruiken na een vraagteeken, om
Woord vóór
. een herhaling te vragen).
Luchtstoringen.
Zie uw dienstnota.
Bekort het verkeer, door de internalionalc verkortingen
te gebruiken
of
Herhaal (of Ik herhaal) de cijfers verkort.
Adres (te gebruiken na een vraagteeken, om een herhaling
te vragen).
Bevestig of Ik bevestig.
Collationneer of Ik collationneer.
De leesteekens tellen mee.
Aankondiging van een telegram, betreffende den scheeps
dienst (te gebruiken aan het begin van de inleiding).
Inleiding (te gebruiken na een vraagteeken, om een her
haling te vragen).
Met verwijzing naar
of Verwijs naar
Herhaal of Ik herhaal (te gebruiken om herhaling te vragen
of te geven van al het geseinde of van een gedeelte
daarvan, door na de verkorting de betreffende aanwij
zingen te laten volgen).
Onderteekening (te gebruiken na een vraagteeken, om een
herhaling te vragen).
Aanduiding van een diensttelegram betreffende het parti
culier verkeer (te gebruiken aan het begin van de
inleiding).
Verkeer.
Inhoud (te gebruiken na een vraagteeken, om een her
haling te vragen).
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BIJLAGE 2.
Rapport van een overtreding van het radiotelegraafverdrag o! van
de dienstreglementen.
(Zie art. 12 van het algemeen reglement.)

Gegevens betreffende het station
dat het reglement overtreedt.
1. Naam, indien deze bekend is
(in drukletters) (noot a) ___
2. Roepnaam (in drukletters) ..
3. Nationaliteit, indien deze be
kend is .........................................
4. Gebezigde golf (Kp/s. of M.)
5. Systeem (noot b) ........................
Gegevens betreffende het station
dat de onregelmatigheid
rapporteert.
6.
7.
8.
9.

Naam (in drukletters) ...........
Roepnaam (in drukletters) ..
Nationaliteit ................................
Benaderde positie (noo/ c) ..
Gegevens betreffende de
onregelmatigheid.

10. Naam (noot d) van het station
in verbinding met dat, hetwelk
de overtreding begaat..............
11. Roepnaam van het station in
verbinding met dat, hetwelk de
overtreding begaat ....................
12. Tijdstip (noot e) en dagteekening.................................................
13. Aard der onregelmatigheid
(noot f) .......................................

14. Uittreksels uit het scheepsjournaal en andere bescheiden tot staving
van het rapport (te vervolgen op de keerzijde, indien noodig).

Tijdstip.
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15. Verklaring.
Ik verklaar, dat bovenstaand rapport, voor zoover mij bekend is,
een volledig en nauwkeurig verslag geeft van het gebeurde.
Datum: den
19....
(*)
{*) Dit rapport moet geteekend worden door den radiotelegrafist
(radiotelefonist), die de overtreding heeft gerapporteerd en medeonderteekend worden door den commandant van het schip of van het
luchtvaartuig, of door den chef van het landstation.
AANWIJZINGEN VOOR DE INVULLING VAN HET FORMULIER.
Noot a. Ieder rapport mag slechts op één schip of op één station
betrekking hebben, zie noot d.
Noot b. Type Al, A2, A3 of B.
Noot c. Alleen van toepassing op schepen en luchtvaartuigen; moet
worden aangegeven in breedte en lengte (Grcenwich) of door
een ware peiling met den afstand, in zeemijlen of kilometers,
van een of ander algemeen bekend punt.
Noot d. Indien de beide stations in verbinding, inbreuk maken op het
reglement, moet een afzonderlijk rapport voor elk dezer
stations worden opgemaakt.
Noot q. Moet worden uitgedrukt door een groep van vier cijfers
(0000 tot 2359), middelbare tijd Greenwich. Indien de overtreding over een belangrijk tijdsbestek loopt, moeten de tijd
stippen in de open ruimte van Nr. 14 worden vermeld.
Noot f. Een afzonderlijk rapport wordt voor elke onregelmatigheid
vereischt, tenzij de tekortkomingen klaarblijkelijk door denzelfden persoon zijn begaan en slechts in een kort tijdsbestek
hebben plaats gevonden. Alle rapporten moeten in tweevoud
worden verzonden en zooveel mogelijk met de schrijfmachine
worden geschreven.
(Het gebruik van inktpotlood en van carbonpapier is toegelaten).
VOOR UITSLUITEND GEBRUIK DER ADMINISTRATIE.
1. Maatschappij, welke de radiotelegraafinrichting van het sta
tion waarover geklaagd is, ex
ploiteert .................................................. . i
..................
2. Naam van den radiotelegrafist
(radiotelefonist) van het station,
die voor de overtreding van het
reglement aansprakelijk wordt
gesteld ................................................................................................
3. Genomen maatregel .........................................................................
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BIJLAGE 3.
Dienstbescheiden.
(Zie art. 13 van het algemeen reglement.)
Deel I. Vaste stations en landstations.
Afdeeling A. Klapper der stations.
Naam van het
station

Roepnaam

Bladzijde in
afdeeling B

1

2

3

Afdeeling B. Staat van de kenmerkende gegevens der stations.
(Naam van het land . ,

Naam
van het
station

Golf
Nauwkeu
rige aard
Roep rijkskundige
naam ligging van
Frcde zend- Typc qucntic
antenne.
(lengte)
2

1

3

Deel II.

5

4

Normaal
stralingsverraogen
uitgedrukt
in mctcrampcrcs

■)

Dienst
Hoogte van
de antenne
en stroomUren Taksen Opmer
kingen
sterkte aan Aard
van
den voet
open
stelling

6

7

8

9

10

11

Stations voor de uitoefening van bijzondere diensten.
A.

Radiopeilstations.
(Naam van het land..............)

Golven
typen
r
Nauw
keurige
frequenties (lengten)
Naam
aard
van Roep
rijks
het
Voor de 'Voor de
naam
kundige
Voor den
tcckens,
oversta
oproep
ligging
scining
vcrcischt
tion
van het
van het
der
om
de
station. radiopcilpeilingen peilin
slation
te nemen
gen
1

2

3

4

5

6

Nor
maal
Hoogte
stravan de
lings- antenne
vermoen
gen uit
gedrukt stroorastcrklc
in
mclcr- aan den
voet
ampères
7

8

Naam en roep
naam van het
station waar
mede ver
binding moet
worden ver
kregen, indien <
het station niet
met een zender
is uitgerust

Opmer
kingen
(pciIingsscctor,
uren
van
open
stelling,
taks,
enz.)

9

10

7

'
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B. Radiobakenstations.

)

(Naam van het land
Nauw
keurige
Naam
aard
van Roep
rijks
kundige
het
naam
sta
ligging
tion
van de
zendantenne
1

2

3

Golven
typen
frequenties (lengten)
Voor het
verzoek
om te
zenden

Voor het
zenden

4

5

Nor
maal
straÜngsvermogen uit
gedrukt
in
mctcrampcres

Naam en roep
naam van het
Ken
Hoogte
station waar
mer
van de
mede men zich
kend
antenne
Op
in verbinding
en
sein
moet stellen, merkin
slroom- uitge
indien
het
gen
sterkte zonden
station geen
aan den door het medcdcclingen
station kan verzenden
voet
en ontvangen

6

7

10

9

8

C. Stations voor het geven van tijdseinen.
(Naam van het land

■)

(Algemeene aanwijzingen betreffende de tijdseinen.)
Golf
Naam van het
.station

1

Roepnaam.

2

Type

Frequentie
(lengte)

3

4

Tijdstippen
van
uitzending

Methode

5

6

D. Stations voor het seinen van weerberichten.

•)

(Naam van het land . . . .

(Algemeene aanwijzingen betreffende de weerberichten.)
Golf
Naam van het
station

Roepnaam

2

Type

Frequentie
(lengte)

3

4

Tijdstippen
van
uitzending

Opmerkingen.

5

6

E. Stations voor het seinen van berichten aan zeevarenden.
(Namen van de stations, gegroepeerd naar de landen, met de noodige aanwijzingen)*
F. Stations, die aan allen (CQ) gerichte persberichten uitseinen.
(Naam van het land . .

(Naam van het station met de noodige aanwijzingen.)

.)
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Deel lil. Scheepsstations.
Staat van de kenmerkende gegevens der stations.
Hoogte
van de
antenne
en
stroomsterkte
aan den
voet

Normaal
Goll
stralingsNaam
vermogen
van Roep
uitge
het naam Land
Frcdrukt in
sta
qucntic
Type
mctcrtion
(lengte) ampères
2

1

3

5

4

6

Administratie
o( particuliere
onderneming,
Uren Taksen tot welke de
rekeningen van
van
Aard open
de taksen
moeten worden
stel
ling
gericht
Dienst

7

9

8

10

Opmcrkingen

12

11

Deel IV. Luchtvaartuigstations.
Staat van de kenmerkende gegevens der stations.
Dienst

Golf
Naam van
het station

Type

Frequentie
(lengte)

Aard

Uren van
openstelling

4

5

6

7

3

2

1

Op
merkingen

Land

Roepnaam

8

Deel V. Omroepstations.
Afdeeling A. Klapper der stations.
Naam van
het station

Roepnamen

^Bladzijde
in
afdeeling B

1

2

3

Afdeeling B. Staat van de kenmerkende gegevens der stations.
Naam
van
het
sta
tion
1

Nauwkeu
rige aard
rijkskundige Frequentie
Roepnaam ligging van (golflengte)
de zendantenne
2

3

4

Normaal
stralingsvcrraogen
uitgedrukt
in racterampères

Hoogte van
de antenne
en stroorasterkte aan
den voet

Naam van de
Administratie
of van de
particuliere
onderneming,
die de uit
zending doet

Opmer
kingen

5

6

7

8

■
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BIJLAGE 4.
Schaal in gebruik om de sterkte der teekens uit te drukken.
(Zie art. 9 van het algemeen reglement.)

1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

nauwelijks hoorbaar; onleesbaar.
zwak; nu en dan leesbaar.
vrij goed ; leesbaar, maar moeilijk.
goed; leesbaar.
zeer goed; volkomen leesbaar.

BIJLAGE 5.
Diensturen van de in de tweede categorie gerangschikte schepen.
(Zie tabel en kaart bijlage 6, alsmede artt. 13 en 20 van het algemeen reglement.)
Westelijke
grenzen.

Oostclijke grenzen.

Meridiaan van
30° W. Kust van
Groenland.

1i
Indische Oceaan,
Noordelijke Ijs
zee (oostclijk
deel).
C
Chinccschc Zee,
Grootc Oceaan
(westelijk deel).

Zonen.

8 uur.

16 uur.

Meridiaan van 30° O. be
zuiden de Afrikaanschc
kust, oostclijke kustlijnen
van de Middellandschc
Zee, Zwarte Zee en Oost
zee, meridiaan van 30° O.
benoorden Noorwegen.

van 8 u. tot 10 u.
van 12 u. tot 14 u.
van 16 u. tot 18 u.
van 20 u. tot 22 u.

van 0 u. lot 6 u.
van 8 u. lol 14 u.
van 16 u. tot 18 u.
van 20 u. tot 22 u.

Oostclijke grens
van Zone A.

Meridiaan van 80° O., West
kust van Ceylon tot de
Adamsbrug, van daar naar
het Westen, langs de kust
van Indic.

van
van
van
van

4 u. tot 6 u.
8 u.tot 10 u.
12 u. tot 14 u.
16 u. tol 18 u.

van 0 u.tot 2 u
van 4 u. tol 10 u.
van 12 u. lot 14 u.
van 16 u. tot 18 u.
van 20 u. tot 24 u.

Oostclijke grens
van Zone B.

Meridiaan van 160° O.

van
van
van
van

Ou. tot 2 u.
4 u. lot 6 u.
8 u. tot 10 u.
12 u. tot 14 u.

van
van
van
van

D
Grootc Oceaan
(middendeel).

Oostclijke grens
van Zone C.

Meridiaan van 140° W.

van Ou. tot 2 u.
van 4 u. tot 6 u.
van 8 u. tot 10 u.
van 20 u. tot 22 u.

van 0 u.
van 4 u.
van 8 u.
van 12 u.
van 20 u.

tot 2 u.
tot 6 u.
tot 10 u.
tot 18 u.
tot 24 u.

E
Grootc Oceaan
(oostclijk deel).

Oostclijke grens
van Zone D.

Meridiaan van 70° W. be
zuiden de Amcrikaanschc
kust, Westkust van
Amerika.

van 0 u. tot 2 u.
van 4 u. tot 6 u.
van 16 u. tot 18 u.
van 20 u. tot 22 u.

van 0 u.
van 4u.
van 8 u.
van 16 u.

tot 2 u.
tot 6 u.
lol 14 u.
tol 22 u.

Meridiaan van
70° W. bezuiden
de Amcrikaan
schc kust,
Oostkust van
Amerika.

Meridiaan van 30° W. Kust
van Groenland.

van Ou. tot 2 u.
van 12 u. tot 14 u.
van 16 u. tot 18 u.
van 20 u. tot 22 u.

van Ou. tot 2 u.
van 4 u. tol 10 u.
van 12 u. tot 18 u.
van 20 u. lol 22 u.

A
Atlantische Oce
aan (ooslclijk
deel), Middel
landschc Zee,
Noordzee, Oost
zee.

F
Atlantische Oce
aan (westelijk
deel) en Golf
van Mexico.

;
i

Duur der diensturen (middelbare
tijd Grccnwich)

0 u.tot 6 u.
8 u. tot 10 u.
12 u. tot 14 u.
16 u. tol 22 u.
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BIJLAGE 6.
Internationale diensturen voor de schepen, met minder dan 3 radiotelegrafisten
(Zie bijlage 5, en de artt. 13 en 20 van het algemeen reglement.)
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BIJLAGE 7.
(Zie artt. 2, 15, 13, 7 van het algemeen reglement en bijlage 3.)
Bescheiden waarvan de scheepsstations moeten zijn voorzien.

1/

De radio-vergunning.
De naamlijst van de scheepsstations.
De naamlijst van de vaste stations en van de landstations.
De naamlijst van de luchtvaartuigstations.
Het verdrag en de bijbehoorende reglementen.
De telegramtarieven van de landen, met bestemming waar
voor het station het meest radiotelegrammen aanneemt.
Het certificaat van den radiotelegrafist (radiotelefonist) of
\ van de radiotelegrafisten (radiotelefonisten).
Bescheiden waarvan de luchtvaartuigstations moeten zijn voorzien.

De radio-vergunning.
Het certificaat van den radiotelegrafist (radiotelefonist) of
van de radiotelegrafisten (radiotelefonisten).
Zoodanige bescheiden als de bevoegde luchtvaartorganisaties van het betrokken land eventueel voor het station ten
behoeve van zijn dienstuitvoering zullen noodzakelijk achten.

BIJLAGE 8.
Verkrijging van radiopeilingen.
(Zie art. 31 van het algemeen reglement.)

i
:>

8

I
-i

I. Algemeene voorschriften.
A. Alvorens een of .meer radiopeilstations op te roepen, om
zijn peiling te vragen, moet het mobiele station in de naam
lijst opzoeken:
1° De roepnamen van de stations, die moeten worden op
geroepen om de radiopeilingen, die het wenscht,te verkrijgen.
2° De golf, waarop de radiopeilstations luisteren en de
golf of de golven waarop zij de peilingen nemen.
3° De radiopeilstations die door middel van speciale draadverbindingen met het te roepen radiopeilstation een groep
kunnen vormen.
B. De wijze, waarop het mobiele station moet te werk gaan,
hangt van verschillende omstandigheden af. In het algemeen
gezegd, moet het rekening 'houden met het volgende:
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1° Indien de radiopeilstations niet op dezelfde golf luiste
ren, moeten de peilingen, onverschillig of het luisteren op
de golf voor het verrichten der peilingen of op een andere
golf geschiedt, aan elk station of aan elke groep van stations,
welke een bepaalde golf bezigen, afzonderlijk gevraagd
worden.
2° Indien alle betrokken radiopeilstations op een zelfde
golf luisteren, en indien zij in staat zijn peilingen te nemen
op een gemeenschappelijke golf — die een andere golf kan
zijn dan de luistergolf — is er aanleiding hen gezamenlijk
op te roepen, opdat de peilingen door al deze stations
tegelijk, op één en dezelfde uitzending worden genomen.
3° Indien verscheidene radiopeilstations met behulp van
speciale draden een groep vormen, moet één hunner geroepen
worden, zelfs indien alle van zendinrichtingen zijn voorzien.
indien noodig moet intusschen het mobiele station in dit
geval de radiopeilstations, waarvan het peilingen wenscht te
verkrijgen, door middel van de roepnamen, in den oproep
vermelden.
II. Voorschriften voor de wijze van werken.
A. Het mobiele station roept het radiopeilstation of de
radiopeilstations op de golf, die in de naamlijst als hun
luistergolf is aangegeven. Het seint de verkorting QTE, die
beteekent:
„Ik wensch mijn radiopeiling te kennen ten opzichte van 'het
radiopeilstation waartoe ik mij wend",
of
„Ik wensch mijn radiopeiling te kennen ten opzichte van het
station of van de stations waarvan de roepnamen volgen",
of
,,Ik wensch mijn radiopeiling te kennen ten opzichte van de
onder u werkende gegroepeerde radiopeilstations",
de(n) noodige(n) roepnaam (namen), en eindigt met, zoo
noodig, aan te geven welke golf het zal gebruiken om zijn
peiling te doen nemen. Daarna wacht het op instructie.
B. Het geroepen radiopeilstation of de geroepen radiopeil
stations maken zich gereed om de peiling te nemen; zij waar
schuwen, zoo noodig, de radiopeilstations waarmede zij ver-
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bonden zijn. Zoodra de radiopeilstations gereed zijn, geven
die stations, welke van een zender voorzien zijn, in alphabetische volgorde hunner roepnamen aan het mobiele station
antwoord door hun roepnaam, gevolgd door de letter K, te
seinen.
Ingeval het radiopeilstations betreft, die een groep vormen,
waarschuwt het geroepen station de andere stations van de
groep en licht het het mobiele station in, zoodra de stations
van de groep gereed zijn om de peiling te nemen.
C. !Na, zoo noodig, op zijn nieuwe seingolf te zijn over
gegaan, antwoordt het mobiele station door zijn roepnaam te
seinen, die, eventueel verbonden met een ander teeken, ge
durende een voldoend langen tijd wordt gegeven om het
peilen mogelijk te maken.
D. Het radiopeilstation of de radiopeilstations, die voldaan
zijn over de handeling, geven het teeken QTE („uw peiling
ten opzichte van mij was .... graden”), voorafgegaan door
den tijd van waarneming en gevolgd door een groep van
3 cijfers (000 tot 359), aangevende, in graden, de ware
peiling van het mobiele station ten opzichte, van het radio
peilstation.
Indien een radiopeilstation niet voldaan is over de handeling,
vraagt het aan het mobiele station de uitzending, bedoeld
onder C, te herhalen.
E. Zoodra het mobiele station het resultaat der waarneming
heeft ontvangen, moet dit station het bericht herhalen aan
het radiopeilstation, hetwelk dan meldt, dat de herhaling
juist is of eventueel verbetering geeft door het bericht te
herhalen. Wanneer het radiopeilstation de zekerheid heeft,
dat het mobiele station het bericht zonder fouten heeft ont
vangen, geeft het het kwijtingsteeken. Dit teeken wordt dan
door het mobiele station herhaald als aanwijzing dat het
werken is geëindigd.
F. De aanwijzingen betreffende a) het teeken dat -gebezigd
moet worden om de peiling te verkrijgen; b) den duur van
de door het mobiele station te verrichten uitzending en c) den
door het betrokken radiopeilstation gebruikten tijd, worden
in de naamlijst vermeld.
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ADDITIONEEL REGLEMENT BEHOORENDE
BIJ HET INTERNATIONAAL RADIOTELEGRAAFVERDRAG.
De met kleine letters gedrukte bepalingen zijn eveneens opgenoraen
in het algemeen reglement.

Artikel 1.
Wijze van werken per radiotelefoon in den mobielen dienst.

De wijze van werken le volgen bij den oproep en de tot
standbrenging van verbindingen tusschen twee radiotelefoniestations van den mobielen dienst, is aangegeven in
bijlage 1. De dienstverrichtingen op 'het mobiele station
moeten geschieden door een persoon in het bezit van het
voorgeschreven certificaat.
Artikel 2.
Taksen.

§ 1. Het tarief van een radiotelegram, afkomstig van of
bestemd voor een mobiel station of gewisseld tusschen
mobiele stations, omvat naar omstandigheden:
a) de boordtaks,, toekomende aan het mobiele station van
afzending of van bestemming, of aan deze beide stations;
b) de landstationstaks, toekomende aan het landstation of
aan de landstations, die aan de overbrenging deelnemen;
c) de kosten voor de verzending langs het algemeen net
van verkeerswegen, berekend naar de gewone regelen;
d) de kosten voor de bijzondere diensten, welke door den
afzender worden verlangd.
§ 2. (1) De landstationsstaks en de boordtaks worden uit
sluitend per woord vastgesteld, zonder heffing van een
minimumprijs.
(2) Het maximum van de landstationstaks is zestig cen
tiemen (0 fr. 60) per woord; het maximum van de boord
taks is veertig centiemen (0 fr. 40) per woord.
(3) Elke Administratie behoudt zich echter de bevoegdheid
voor om landstationstaksen, hooger dan het hierboven aan
gegeven maximum, vast te stellen en goed te keuren voor
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die landstations, welker inrichting of exploitatie buiten
gewoon kostbaar zijn.
§ 3. Wanneer voor de telegrammenwisseling tusschen mo
biele stations van de tusschenkomst van een landstation
wordt gebruik gemaakt, wordt de landstationstaks slechts
éénmaal geheven. Indien de landstationstaks in het verkeer
met het mobiele station van afzending niet dezelfde is als
in het verkeer met het mobiele station van bestemming,
wordt de hoogste van deze twee taksen geheven. Er kan
bovendien een landtelegraaftaks worden geheven, gelijk aan
die, welke in het geval, bedoeld in de hierna vermelde § 5,
van toepassing is verklaard op de verzending langs de ver
keerswegen.
§ 4. De overnemingsdienst is, behoudens hetgeen ter zake
in de hierna volgende § 9 is bepaald, geregeld bij artikel 6
van dit reglement.
§ 5.(1) Indien radiotelegrammen, afkomstig van of be
stemd voor een land, rechtstreeks gewisseld worden door of
met de landstations van dat land, wordt de telegraaftaks,
van toepassing op de verzending langs de Jjinnenlandsche
verkeerswegen van dat land, in beginsel uitsluitend per
woord en zonder heffing van een minimum berekend. Deze
taks wordt door de Administratie, waartoe de landstations
behooren, in franken opgegeven.
(2) Indien een land in verband met de omstandigheid, dat
zijn binnenlandsch net van electrische verkeerswegen niet
door de Regeering wordt geëxploiteerd, genoodzaakt is tot
heffing van een minimum, moet het hiervan aan het Inter
nationaal bureel kennisgeven, hetwelk het bedrag van dit
minimum in de naamlijst, achter de opgaaf van de taks per
woord, vermeldt. Bij gebreke van een zoodanige vermelding,
wordt de taks uitsluitend per woord en zonder heffing van
een minimum berekend.
§ 6. Er wordt geen taks geheven wegens de radioverzending in den mobielen dienst voor de in de volgende
categorieën vallende radiotelegrammen van onmiddellijk
algemeen belang:
c) noodberichten en antwoorden daarop;

1
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b) berichten, afkomstig van mobiele stations, over de aan
wezigheid van ijs,wrakken en mijnen, of ter aankondiging
van cyclonen en stormen;
c) berichten ter aankondiging van plotselinge verschijn
selen, welke de luchtvaart bedreigen, of van het plotseling
ontstaan van hindernissen op de luchtvaartterreinen;
d) berichten, afkomstig van de mobiele stations, ter mededeeling van plotselinge veranderingen in de ligging van
boeien, de werking van vuurtorens, bakens, enz.;
e) dienstnota’s betrekking hebbende op de mobiele diensten.
§ 7. De mobiele stations moeten bekend zijn met de tarie
ven, die noodig zijn voor de prijsberekening van radiotelegrammen. Zij zijn evenwel gemachtigd om in voor
komende gevallen inlichtingen in te winnen bij de landstations; deze geven de tariefsprijzen op in franken.
§ 8. Voor de mobiele stations zijn de wijzigingen in de
tarieven eerst van toepassing 45 dagen na den datum van
de door het Internationaal bureel verzonden kennisgeving.
§ 9. (1) Indien een landstation het mobiel station van
bestemming van een radiotelegram, waarvoor door den af
zender geen taks voor overneming is betaald (zie artikel 6,
§ 1, van dit reglement) niet kan bereiken, kan dit land
station, ten einde het radiotelegram zijn bestemming te doen
bereiken, zijn toevlucht nemen tot de tusschenkomst vai:
een ander mobiel station, mits dit laatste hierin toestemt.
Het radiotelegram wordt dan naar dit andere mobiele
station overgebracht en de tusschenkomst van dit laatste
heeft zonder kosten plaats.
(2) Dezelfde bepaling is, in geval van noodzakelijkheid, ook
van toepassing in de richting mobiel station naar landstation.
(3) Opdat geacht zal kunnen worden, dat een aldus over
gebracht radiotelegram zijn bestemming heeft bereikt, is het
noodig, dat het station, hetwelk tot de indirecte verzending
zijn toevlucht heeft genomen, van het mobiele station, waar
voor het radiotelegram bestemd was, of, naar omstandig
heden, van het landstation, waaraan het verzonden had
moeten worden, het voorgeschreven recju, al of niet recht
streeks, heeft ontvangen.
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Artikel 3.
Volgorde van den voorrang bij het tot stand brengen van
verbindingen in den mobielen dienst.
§ 1. De volgorde van den voorrang bij het tot stand brengen van
verbindingen in den mobielen dienst is als volgt:
1° noodoproepen, noodbcrichten en noodverkeer;
2° berichten, voorafgegaan door een spoedsein;
3° berichten, voorafgegaan door het veiligheidssein;
4° berichten betreffende radiopeilingen;
5° alle andere berichten.

§ 2. Voor de overbrenging van de radiotelegrammen, be
doeld onder cijfer 5, is de volgorde van den voorrang in
beginsel als volgt:
1 ° regeeringsradiotelegrammen;
2° radiotelegrammen, die de navigatie, de bewegingen en
behoeften van schepen, de veiligheid en regelmatigheid van
luchtvaartdiensten betreffen, en radiotelegrammen, die
weerkundige waarnemingen bevatten, bestemd voor een officieelen meteorologischen dienst;
3° dienstradiotelegrammen, betrekking hebbende op de
werking van den radiodienst of op reeds gewisselde radio
telegrammen;
4° radiotelegrammen van het openbaar verkeer.
Artikel 4.
Twijfelachtige ontvangst. Duplicaat-overseining.
Radioverbindingen op langen afstand.

§ 1. (1) Wanneer in den mobielen dienst het verkeer
moeilijkheden gaat ondervinden, doen beide in verbinding
zijnde stations moeite om de overkomst van het radiotelegram, waarvan de overseining is begonnen, te verzekeren.
Het ontvangend station kan tot tweemaal toe om herhaling
vragen van een radiotelegram, waarvan de ontvangst twijfel
achtig is. Indien deze drievoudige overbrenging zonder
resultaat blijft, wordt het radiotelegram aangehouden, met
het oog op de mogelijkheid, dat zich een gunstige gelegen-
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heid zou kunnen voordoen, om de overseining tot een goed
einde le brengen.
(2) Indien het seinend station oordeelt, dat het niet
mogelijk zal zijn, de verbinding met het ontvangende station
binnen 24 uur te herstellen, gaat het als volgt te werk:
a) het seinende station is een mobiel station.
Het deelt onmiddellijk aan den afzender mede, waarom zijn
radiotelegram niet kan worden overgebracht. De afzender
kan dan verzoeken:
1° dat het radiotelegram wordt overgebracht door tusschenkomst van een ander landstation of door tusschenkomst van
andere mobiele stations;
2° dat het radiotelegram wordt aangehouden, totdat het
zonder verhooging van kosten kan worden overgebracht;
3° dat het radiotelegram geannuleerd wordt.
het seinende station is een landstation.
b)
Het past op het radiotelegram de bepalingen toe van artikel
30 van het algemeen reglement.
§ 2. Wanneer een mobiel station naderhand een radio
telegram, dat op vorenbedoelde wijze is aangehouden, over
seint naar het landstation, dat het onvolledig ontving, of
naar een ander landstation van dezelfde Administratie of
van dezelfde particuliere onderneming, moet deze nieuwe
overseining geschieden met opneming van het dienstbijvoeg
sel „ampliation" (duplicaat) in de ambtelijke inleiding van
het radiotelegram en kan genoemde Administratie of par
ticuliere onderneming slechts de kosten voor een enkele
overbrenging in rekening brengen. De extra-kosten, welke
eventueel kunnen voortvloeien uit de verzending over het
algemeen net van verkeerswegen tusschen dit „andere landstation", door welks bemiddeling het radiotelegram is ver
zonden, en het kantoor van bestemming, kunnen door dit
andere landstation aan het mobiele station van afzending in
rekening worden gebracht.
§ 3. Wanneer het landstation, dat volgens de aanwijzing in
het adres van het radiotelegram, met de overbrenging daar
van belast is, het mobiele station van bestemming niet kan
bereiken en redenen heeft voor de veronderstelling, dat dit
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mobiele station zich bevindt in het werkingsgebied van een
ander landstation van de Administratie of van de parti
culiere onderneming, waartoe eerstgenoemd landstation
zelf behoort, kan dit het radiotelegram naar dat andere
landstation verzenden, indien daaruit geen heffing van
extra-kosten voortvloeit.
§4. (1) Een station van den mobielen dienst, dat een
radiotelegram heeft ontvangen en niet onder normale
omstandigheden daarvan re$u heeft kunnen geven, moet, om
dit alsnog te doen, de eerste gelegenheid, die daarvoor
gunstig is, aangrijpen.
(2) Wanneer van een tusschen een mobiel station en een
landstation gewisseld radiotelegram niet rechtstreeks re<?u
kan worden gegeven, wordt het re9u, indien zulks geen
heffing van extra-kosten medebrengt, verzonden door tusschenkomst van een ander landstation van dezelfde Admi
nistratie of particuliere onderneming of behoorende tot een
andere Administratie of particuliere onderneming, waar
mede ter zake eventueel een bijzondere regeling is getroffen.
§ 5. (1) De Administratiën behouden zich de bevoegdheid
voor om een dienst in te richten voor radioverkeer op langen
afstand tusschen landstations en mobiele stations, met uit
gesteld re9u of zonder re^u.
(2) Wanneer er omtrent de juistheid van eenig gedeelte van
een radiotelegram, dat op een van beide wijzen is over
gebracht, twijfel bestaat, wordt de aanwijzing „réception
douteuse" (twijfelachtige ontvangst) vermeld op het ontvangblad, dat aan den geadresseerde wordt afgeleverd,
terwijl de twijfelachtige woorden of groepen van woorden
onderstreept worden. Indien er woorden ontbreken, worden
de plaatsen, waar die woorden zich moesten bevinden, open
gelaten.
(3) Wanneer, in den dienst voor radioverkeer op langen
afstand met uitgesteld re9u, het seinend landstation binnen
een termijn van 10 dagen van een radiotelegram, dat het
heeft verzonden, geen re9U heeft ontvangen, stelt het den
afzender van genoemd radiotelegram hiermede in kennis.
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Artikel 5.
Radiotelegrammen welke per gewone post oi per luchtpost
verder gezonden moeten worden.

§ 1. (1) Radiotelegrammen kunnen door een kuststation
naar een scheepsstation of door een scheepsstation naar een
ander scheepsstation worden overgebracht, ten einde van een.
haven uit, welke door het ontvangende station wordt aange
daan, per gewone of per luchtpost verder te worden gezonden.
(2) Voor deze radiotelegrammen is overneming tusschen
scheepsstations niet toegelaten.
§ 2. De voorafgaande bepalingen zijn niet bindend voor de
Administratiën, die verklaren, dat zij deze bepalingen niet
zullen toepassen.
§ 3. Het adres van deze radiotelegrammen moet als volgt
zijn samengesteld:
1° de betaalde dienstaanwijzing „Poste" (Post) of „PAV",
gevolgd door den naam van de haven, waar het radiotelegram ter post moet worden bezorgd;
2° de naam en het volledig adres van den geadresseerde;
3° de naam van het scheepsstation, dat het radiotelegram
ter post moet bezorgen;
4° in voorkomende gevallen, de naam van het kuststation.
Voorbeeld: = Poste (of PAV) Buenosaires = Martinez
14 Calle Prat Valparaiso Avon Landsendradio.
§ 4. Behalve de radiotelegrafische taksen, vastgesteld in
artikel 2, § 1, van dit reglement, wordt een bedrag van
veertig centiemen (0 fr. 40) geheven voor de gewone post
verzending van het radiotelegram of van een frank vijf en
twintig centiemen (1 fr. 25) voor de voldoening van de kosten
wegens de verzending per luchtpost.
Artikel 6.
Overneming door scheepsstations.

§ 1. De scheepsstations moeten, indien de afzender zulks
verzocht heeft, hun tusschenkomst verleenen voor de wisse
ling van radiotelegrammen, afkomstig van of bestemd voor
andere scheepsstations; echter is het aantal tusschenkomst
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verleenende scheepsstations beperkt tot twee (zie ook arti
kel 2, § 9, van dit reglement.)
§ 2. De taks voor den overneemdienst wordt, zoowel wan
neer twee stations tusschenkomst verleenen, als wanneer
een enkel station overneemt, zonder heffing van een mini
mum en uitsluitend per woord vastgesteld op een uniform
bedrag van veertig centiemen (0 fr. 40). Wanneer twee
scheepsstations tusschenkomst hebben verleend, komt aan
elk de helft van deze taks toe.
§ 3. De radiotelegrammen, verzonden zooals hierboven is
aangegeven, moeten boven het adres de betaalde dienst
aanwijzing = RM = (overneming) dragen.
Artikel 7.
Toepassing van de internationale telegraaiovereenkomst en van het
daarbij behoorende dienstreglement op radiotelegrammen.

1i
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§ 1. De bepalingen van de internationale telegraafovereen
komst en van het daarbij behoorende dienstreglement zijn op
radiotelegrammen van toepassing voor zoover de bepalingen
van het internationaal radiotelegraafverdrag en van de daar
bij behoorende reglementen daarmede niet in strijd zijn.
§ 2. De bepalingen van § 3 van artikel 81 van het dienst
reglement, behoorende bij de internationale telegraafovereenkomst, zijn niet van toepassing op de afrekening van
radiotelegrammen.
§ 3. Voor de toepassing van dit zelfde dienstreglement
worden de landstations als overneemkantoren beschouwd,
behalve wanneer een van beide radiotelegraafreglementen
nadrukkelijk bepaalt, dat deze stations als kantoor van af
zending of bestemming moeten worden beschouwd.
§ 4. Artikel 69 van het dienstreglement behoorende bij de
internationale telegraafovereenkomst, betreffende telegram
men voor meervoudige bestemmingen, welke per draadlooze
telegrafie worden overgebracht, is van toepassing zoowel op
telegrammen van deze categorie, die radiotelefonisch, als op
die, welke radiotelegrafisch worden overgebracht.
§ 5. Aangezien het woord RADIO in de naamlijst steeds
wordt toegevoegd achter den naam van het kuststation, ver-

M
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meld in het adres der radiotelegrammen, behoort dit woord
bij de overseining van een radiotelegram niet ais dienst
aanwijzing in het begin van de ambtelijke inleiding te worden
opgenomen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van het
verdrag van Washington heeft dit additioneel reglement
dezelfde kracht als evengenoemd verdrag en treedt het op
den lsten Januari 1929 in werking.
Ter oorkonde waarvan de onderscheidene gevolmachtigden
dit additioneel reglement hebben onderteekend in een enkel
exemplaar, hetwelk bewaard zal blijven in de archieven van
de Regeering van de Vereenigde Staten van Amerika, en
waarvan een afschrift aan elke Regeering zal worden toege
zonden.
Gedaan te Washington, den 25sten November 1927.
(Volgen dezelfde onderteekeningen als voor het verdrag en
het algemeen reglement met uitzondering van Canada, de
Vereenigde Staten van Amerika en de Republiek Honduras.)
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BIJLAGE 1.
Internationale wijze van werken per radioteleioon.
(Zie art. 1 van het additioneel reglement.)

;

j

i

§ 1. (1) Roepnamen. Voor de landstations moet de aard
rijkskundige naam van de plaats zelf worden gebruikt.
(2) Voor de luchtvaartuigstatioris en andere mobiele stations
behooren in beginsel de radiotelegrafische roepnamen te
worden gebruikt, dus voor de scheepsstations een groep van
vier letters en voor de luchtvaartuigstations een groep van
vijf letters, overeenkomstig hetgeen in het internationaal
luchtvaartverdrag is bepaald. De roepnaam moet voor de
mobiele stations aan boord van koopvaardijschepen of verkeers-luchtvaartuigen worden voorafgegaan door den naam
van de maatschappij, waartoe zij behooren, bijvoorbeeld.'
„Handley Page", of door het woord „Particulier" voor de
mobiele stations, die aan particulieren toebehooren.
§ 2. Het spellen van roepnamen, dienst verkortingen en
noorden. Voor dit spellen moeten de volgende algemeen
bekende namen worden gebruikt:
A = Amsterdam J = Jérusalem
S = Santiago
B = Baltimore
K = Kimberley
T = Tokio
C = Canada
L = Liverpool
U = Uruguay
D = Danemark
M = Madagascar V = Victoria
E = Eddiston
N = Neuchatel
W = Washington
F = Francisco
O = Ontario
X = Xanthippe
G = Gibraltar
Y = Yokohama
P = Portugal
H = Hanovre
Q = Québec
Z = Zoulouland
1 = Italië
R = Rivoli
§ 3. De navolgende wijze van werken wordt als voorbeeld
gegeven:
1° A roept:
Allo B, allo B, A appelle, A appelle, message pour
vous, message pour vous, over.
(Hallo B, hallo B, A roept, A roept, bericht voor u,
bericht voor u, over.)

1
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2°

I
&

;
I

r

B antwoordt:
Allo A, allo A, B répond, B répond, envoyez votre mes
sage, envoyez votre message, over.
(Hallo A, hallo A, B antwoordt, B antwoordt, zend uw
bericht, zend uw bericht, over.)
3° A antwoordt:
Allo B, A répond, message commence, a ...
(ge
adresseerde) de
(afzender)
(Hallo B, A antwoordt, bericht begint, aan
van
)
overseining van het bericht
message terminé, je répète, message commence, a ....
de
(bericht geëindigd, ik herhaal, bericht begint, aan ....
..............van
)
herhaling van het bericht
message terminé, over.
(bericht geëindigd, over.)
4° B antwoordt:
Allo A, B répond, votre message commence, a
..........de....................
(Hallo A, B antwoordt, uw bericht begint, aan
..........van
)
herhaling van het bericht
votre message terminé, over.
(uw bericht geëindigd, over.)
5° A antwoordt:
Allo B, A répond, exact, exact, coupant.
(Hallo B, A antwoordt, juist, juist, ik verbreek.)
6C A verbreekt vervolgens de verbinding en de twee
stations gaan weer tot hun normalen luisterdienst over.
Opmerking: Bij het begin van een berichtenwisseling wordt
de voorgeschreven aanroep zoowel door het roepende station
als door het opgeroepen station tweemaal uitgesproken.
Zoodra de verbinding tot stand is gekomen, wordt hij slechts
één keer uitgesproken.

f
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KLAPPER.
Onderwerp

„Aan allen" (Algemeene oproep, overseining enz.)

<
Nummer van de
artikelen van het
verdrag ol van de
reglementen.

10 Alg. Regl.
31
II

Additioneel reglement behoorende bij het interna
tionaal radiotelegraafverdrag ................................
Additioneel reglement (Bijlage 1 van het —) ....
- Administratie (Definitie) ............................................
Adres van den exploitant ..........................................
„ radiotelegrammen ....................................
Afregelingen ..................................................................
Afrekening .....................................................................
(zie ook onder Taksen)
Afwijking (Toegelaten — tusschen de frequenties) ..
Alarmsein (Bescherming van het —) .....................
Algemeen net van verkeerswegen (Definitie) ..........
(Verbinding met het —)
reglement
(Bijlagen van het —) ..............
Alphabetische lijst van roepnamen.............................
- Amateur (Definitie) ......................................................
Araateursstation (Toepassingen der algemeene, in
het verdrag en in het reglement vastgestelde
r.cgelen op de —) ................................................
Amateursstation (Vermelding van den roepnaam
tijdens de uitzending van —) .............................
Ampliation .....................................................................
Antwoord van een opgeroepen station .....................
Automatisch sein...........................................................
II

II

II

II

II

ti

II

ii

Bekrachtiging van het verdrag
Beperkte dienst.........................
„ (Definitie)
Beproevingen .................................................................
Bericht aan zeevarenden ......................... ..................
Berichten omtrent de verwachting van het weer ..
den algemeenen toestand van het
weer ...........................................
II

V

•I

l

1-7 Add. Regl.
1
1 Alg. Regl.
24
!•
II

22

•i

11
32

4

•f

5

II

1 Verdrag
7

II

1-34 Alg. Regl.
1-8
13 Alg. Regl.
1

i

i
C-

II

5

„

11

i

5

ll

4 Add. Regl.
9 Alg. Regl.
19 „

£

II

24 Verdrag
4
1
11 Alg. Regl.
31
31
II

II

•l

ll

H

II

31

„

•i

*
■
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Bescheiden (Uitgave van dienst—)

ff

Nummer van de
artikelen van het .
verdrag of van de
reglementen.

13 Alg. Regl.
Bijlage 3
Alg. Regl.

waarvan de luchtvaartuigstations moeten
zijn voorzien .......................................

Bijlage 7
Alg. Regl.

waarvan de scheepsstalions moeten zijn
voorzien.................................................
Bescherming van nood-, alarm-, veiligheids- of spoedseinen ............. ............................................................
Bijdragen in de kosten van het Internationaal bureel
Bijlagen van het algemeen reglement.........................
Bijzondere diensten .....................................................
(Definitie)
inrichtingen ...........
overeenkomsten ...
Breedte van een frequentieband
ff

ff

ff

Certificaten voor radiotelegrafist (radiotelefonist) ..
Comité (Internationaal technisch raadgevend — voor
radioëlectrische verbindingen) ................................
Conferenties
ff

(Huishoudelijk reglement der —) ----

C. Q.
'j'

Bijlage 7
Alg. Regl.
5 Alg. Regl.
16 Verdrag
1-8
31 Alg. Regl.
1
9 Verdrag
14
4 Alg. Regl.
7

17 Verdrag
33 Alg. Regl.
13 Verdrag
13
10 Alg. Regl.
31

„
der golftypen..................
Dienstbescheiden (Uitgave van —)

1 Verdrag
1 Alg. Regl.
4
13 „
Bijlage 3
Alg. Regl.

Dienst der particuliere stations voor proefnemingen
„ radiobakens................................................
„ radiopeilstations .......................................
ff
Diensttijden van de stations van den mobielen dienst

6
31
31
20

Definities

ff

„

„

S'
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Nummer van de
artikelen van het
verdrag of van de
reglementen.

Diensturen van de in de tweede categorie gerang
schikte schepen ...................................
VI

voor de schepen met minder dan 3 radiotelegrafisten (Internationale —)..........

Duplicaat (—overseining)
Duur van het verdrag .

Bijlage 6
Alg. Regl.
4 Add. Regl.
23 Verdrag

Exploitant

24 Alg. Regl.

Frequentiemeters
Frequenties ....
„
(Breedte van een band van —) ..........
„
(Gebruik der —) ..............................
„
(Tabel van verdeeling der —) .............
„
(Toegelaten afwijking tusschen de —) ..
„
(Verdeeling der —) ................................
„
voor het seinen ........................................

j

Bijlage 5
Alg. Regl.

Gebruikmaking, zonder machtiging, van correspon
dentie die met behulp van radio-inrichtingen is
ontvangen .................................................................
Gebruik van frequenties .............................
„ radioëlectrische uitzendingen
««
„ typen van uitzending .......
Gedempte golven

Gegevens die in de vergunning moeten voorkomen
Geheim der berichten..................................................
Gezag van den gezagvoerder ..................... ...............
Golflengten (zie onder Frequenties)
Golfmeters (zie onder Frequentiemeters)
Golftype en/of frequentie vóór de overseining ----

32

;

II

3

22 Verdrag
4 Alg. Regl.
5
5

M

4

l<

5

II

9

II

<
■

5 Verdrag
2 Alg. Regl.
5

4
5

\

4
5

16 ,
17
21
5 Verdrag
2 Alg. Regl.
8
8

9

II

ti

i

II

i

1
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Golftype (Gebruik van het type B)

Nummer van de
artikelen van het
verdrag of van de
reglementen.

5 Alg. Regl.
16 „
„
17
22 Verdrag
4 Alg. Regl.
ff

Golftypen
(Definitie der —) .......................
(Gebruik der —) .........................
(Verdeeling der —) ...................
Golven (Aan mobiele stations toegekende —)
(Definitie der —) ..........................
(Gedempte —) ..................................
IV

11

ff

11

11

5
5

16
4
4
5
16

„

(Uitstraling der uitgezonden —) .................

Handhaving van de uitgezonden golven op de toe
gelaten frequentie ...................................................
Herhaling van een noodoproep of van een noodbericht .........................................................................
Herziening van het verdrag en bijbehoorende regle
menten ......................................................................
Huishoudelijk reglement der conferenties .................
IJking der toestellen ...................................................
Inspectie der stations...................................................
Internationaal bureel ...................................................
(Bijdrage in de kosten van
het —) ................................
Internationaal radiotelegraafverdrag van Washington
,, (Bekrachtiging van het —) .............
, (Duur van het —) ............................
(Herzieningen van het —) .............
, (Inwerkingtreding van het —) .........
, (Omvang van het —) .....................
, (Opzegging van het —) .................
m
Internationaal technisch raadgevend comité voor
radioëlectrische verbindingen ................................
VI

17
4

19

n
v»
1»
f«

n

11

3 Alg. Regl.
15
16 Verdrag
34 Alg. Regl.

11

16 Verdrag
24
23

11

II

13 Verdrag
13

11

«1

ff

11

4

11

ff

„

13
23
2
23

11

ft

11

11

ii

17
33 Alg." Regl.

—
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Internationale dienst...................................................
Internationale diensturen voor de schepen, met min
der dan 3 radiotelegrafisten....................................

1

i

Inwerkingtreding van het verdrag
Keuze der toestellen ...................................................
Kiloperioden (zie onder Frequenties)
Klacht ter zake van storing........................................
Klasse-indeeling van radioëlectrische uitzendingen . .
Klassen van certificaten voor radiotelegrafist..........
Kuststation (Definitie)
(Toevoeging van het woord „Radio")
«f
Landstation (Definitie)
(Diensttijden der — in den mobielen
dienst) ..................................................
Lange afstand (Radioverbindingen op —) .............
Lange ongedempte golf ................................................
Lijst van in het radioverkeer te gebruiken verkor
tingen ...............................................................

Nummer van de
artikelen van het
verdrag of van de
reglementen.

1 Verdrag
Bijlage 6
Alg. Regl.
23 Verdrag
3 Alg. Regl.
11
4
7

1
7 Add. Regl.
1 Verdrag
1 Alg. Regl.

ff

„ van roepnamen (Alphabetische —) .............
„ van verdragsluitende Regeeringen....................
Luchtvaartstation (Definitie) .....................................
Luchtvaartuigstation (Bescheiden waarvan de —
moeten zijn voorzien) ....
ii

(Definitie)

Luistergolf
Maatregelen ter vermindering van storingen ..........
Marine- en militaire inrichtingen...............................
Mededeeling van gegevens en inlichtingen betreffen
de de stations en den dienst .................................
Mededeeling van wetten en reglementen .................
Meteorologische diensten ............................................

20

4 Add. Regl.
17 Alg. Regl.
Bijlage 1
Alg. Regl.
13
Aanhef Verdrag

1 Alg. Regl.
Bijlage 7
Alg. Regl.
1
17
28

„

H

22 Verdrag
8

21
31 Alg. Regl.

i

v
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Onderwerp
Meteorologische waarschuwingsberichten .................
Mobiele dienst (Algemeene wijze van werken in
den —) ......................................................................
„ (Definitie) .......................................................
„ ,, (Diensttijden van de stations van den —)..
„ ,, (Oproep der stations in den —) .................
„ „ (Verkeer tusschen stations, die aan den —
deelnemen) ...............................................
M fi (Volgorde van den voorrang bij het tot
stand brengen van verbindingen in den

Nummer van de
artikelen van het
verdrag of van de
reglementen.

31 Alg. Regl.
9 „
1 Verdrag
20 Alg. Regl.
9
3 Verdrag
23 Alg. Regl.
3 Add. Regl.

„ „

(Wijze van werken per radiotelefoon in den

Mobiel station (Algemeene oproep voor alle—) ---„ (Definitie) ......................................................
„ „
„ „
„ „

i

(Diensttijden van de stations van den mo
bielen dienst) ............................................
(Regeling van de werkzaamheden bij berichtenwisseling tusschen —) .................
(Voorwaarden waaraan de — moeten vol
doen) .........................................................

1
10 Alg. Regl.
1 Verdrag
1 Alg. Regl.
20

„

24
16

„

Naamlijsten

13

Naam van den exploitant ...........................
Nazien der vergunningen ...........................
Nood
„ (In geval van — te gebruiken golf)

24
2

„

17
27
19
19
19
19
19
19

„
„
„
„
„
„

Automatisch alarmsein
Spoedsein ...................
Veiligheidssein ...........
Noodbericht ...................
(Re<;u van een —) ...
ft
(Herhaling van een —)

„»l
11
Bijlage 3
Alg. Regl.

;

iA

F
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:

Nummer van de
artikelen van het
verdrag of van de
reglementen.

17 Alg. Regl.

Noodgolf

27

Noodinrichtingen
Noodoproep ...
(Herhaling van een —)
(Voorrang van —) ...
Noodsein
(Bescherming van het —)
Noodverkeer

18
19
19
11 Verdrag
19 Alg. Regl.

Nota van onbestelbaarheid

29

Oceaanbrief ..................................................................
Omroepdienst (Definitie van den —) .....................
Omroepstation (Definitie) ..........................................
Omvang van het verdrag ...........................................
Onbestelbaarheid ((Nota van —) ............................
Onderling verkeer .......................................................
Onderzoek in zake overtredingen ............................
Ontvangst (Twijfelachtige —) ....................................
Ontvangst van andere radioëlectrische correspon
dentie dan die, welke het station gemachtigd is te
ontvangen ..................................................................
Openbaar verkeer (Definitie) ....................................
Openbaarmaking, zonder machtiging, van correspon
dentie, die door middel van radio-inrichtingen is
ontvangen ...................................................................

5
1
1
2
29
3

«I

I

Openbare dienst (Definitie) ........................................
Oproep (Algemeene — voor alle mobiele stations) ..
der stations ....................................................
in den mobielen dienst
Oproepgolf
It

II

ft

II

Opzegging van het verdrag ........
Overneming door scheepsstations
Overseining „Aan allen" ............

5

22 Verdrag
19 Alg. Regl.
„

Add. Regl.
Alg. Regl.
Verdrag
Alg. Regl.
Verdrag

6

4 Add. Regl.
2 Alg. Regl.
1 Verdrag
5
2 Alg. Regl.
1 Verdrag
10 Alg. Regl.
24
9
9

17 „
23 Verdrag
6 Add. Regl.
10 Alg. Regl.
31

1
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Overseining (Duplicaat —) .................
in series .........................
Overtredingen (Onderzoek in zake —)
„
(Rapporteeren van —)

4
9
6
12

Add. Regl,
Alg. Regl.
Verdrag
Alg. Regl.
Bijlage 2
Alg. Regl.

PAN (Spoedsein) .............................................................
Particuliere onderneming (Definitie) ............................
„
stations voor proefnemingen (Definitie)

19
1
1
6
5
9
5
11

„
„
Verdrag
Alg. Regl.

„ .. .. (Dienst van —) ....................................
PAV (aanwijzing voor verderzending per luchtpost)
Perioden van werkzaamheid .........................................
Post (aanwijzing vor verderzending per —) ...............
Proefnemingen ......................................................................
(zie ook onder Dienst der particuliere stations
voor —)
Proefteekens ...........................................................................

"
--

—
—

—

Nummer van de
artikelen van het
verdrag of van de
reglementen.

RADIO (Toevoeging van het woord — aan den
naam van het kuststation) .........................................
Radiobaken (Definitie der —) ....................................
„
(Dienst der —) .......................................
Radiobericht (Definitie) .................................................
Radioëlectrische uitzendingen (Klasse-indeeling en
gebruik van —) ............................
„
verbinding (Definitie)......................
Radioëlectrisch bericht (Definitie) ............................
„
systeem, dat ongeschikt is met
andere systemen verbinding te
onderhouden....................................
„
verkeer (Definitie) ............................

9
7 Add. Regl.
1 Alg. Regl.
31
1 Verdrag
4 Alg. Regl.
1 Verdrag
1

3
1
Bijlage 8

Radiopeilingen (Verkrijging van —) ............................
Radiopeilstation (Definitie)

(Dienst der —)
Radiostation (Definitie)

Add. Regl.
Alg. Regl.
Add. Regl.
Alg. Regl.

Alg. Regl.
1
Bijlage 8
Alg. Regl.
31 Alg. Regl.
1 Verdrag

■
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>
li

j

i

Radiotelefonist (Certificaten voor —) .....................
Radiotelegrafist (Certificaten voor —) .....................
Radiotelegram (Adres van —) ................................
(Definitie) ...........................................
(Per gewone post of per luchtpost
verder te zenden —) .....................
(Termijn gedurende welken — op
landstations blijven) .....................
o
(Tijd van aanneming van —) ..........
(Toepassing van de internationale
telegraafovereenkomst en van het
daarbij behoorend dienstreglement
op —) ...............................................
(Verzendingsweg van —) ..............
Radioverbinding (op langen afstand) .....................
„
(Definitie) ........................................
Radioverkeer (Definitie) ............................................
Rapporteeren van overtredingen.................................

Regu

:
I

„ van een noodbericht .......................................
Regeeringen (Lijst van verdragsluitende —) ..........
Regeling van de werkzaamheden bij het verkeer
tusschen mobiele stations .....................................
Reglementen (Bij het verdrag behoorende —) ....
RM (Aanwijzing tot aanduiding van overgenomen
radiotelegrammen) ....................................................
Roepgolf .........................................................................
Roepnamen
*i

(Alphabetische lijst van —) .................
bij de internationale wijze van werken
per radiotelefoon .................................
(Spelling der —)

Nummer van dc
artikelen van het
verdrag of Van de
reglementen.

7 Alg. Regl.
7
22

1 Verdrag
5 Add. Regl.
30 Alg. Regl.
25

7
26
4
1
1
12

Add. Regl.
Alg. Regl.
Add. Regl.
Verdrag

Alg. Regl.
Bijlage 2
Alg. Regl.
9 Alg. Regl.
4 Add. Regl.
19 Alg. Regl.
Aanhef Verdrag

24 Alg. Regl.
13 Verdrag
6 Add, Regl.
9 Alg. Regl.
17 „
14
13
Bijlage 1
Add. Regl.
Bijlage 1
Add. Regl.

119

Onderwerp

Schaal in gebruik om de sterkte der teekens uit te
drukken ...............................................................................

Nummer van de
artikelen van het
verdrag of van de
reglementen.

9 Alg. Regl.
Bijlage 4
Alg. Regl.

Scheepsstation (Bescheiden waarvan de — moeten
zijn voorzien) ....................................

„
„

(Definitie) ..................................
(Overneming door —) .................

Scheidsrechterlijke uitspraak ........................................
Schorsing van den dienst .................................................
Seinen (Valsche of bedrieglijke —) ............................
Spelling van roepnamen, dienstverkorlingen en
woorden..............................................................................
Spoedsein
(Bescherming van het —)
Station (Definitie)
„

(Diensttijden van de stations van den mobie
len dienst) .........................................................

Bijlage 7
Alg. Regl.
1
6 Add. Regl.
20 Verdrag
15
5
Bijlage 1
Add. Regl.
19 Alg. Regl.
5
1 Verdrag
1 Alg. Regl.

ff

(Inspectie van de —) ........................................

20
15

if

(Oproep van de —) .............................................

24

„

ff

(Oproep van de — in den mobielen dienst)

9

„

(Voorwaarden waaraan de — moeten vol
doen) ....................................................................
Sterkte der teekens (Schaal in gebruik om de —
uit te drukken) ..............................................................

Storingen

.

„
„

10 Verdrag
9 Alg. Regl.
Bijlage 4
Alg. Regl.
10 Verdrag
14
22
4 Alg. Regl.
5
•i

9

„

11

ii

26
31

„

L

IJ
I
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Storingen (Klachten in zake —) ...............................
(Maatregelen ter vermindering van —) ..
ii
Synoptische weerberichten..........................................
Tabel van verdeeling der frequenties ................. ..
„ roepnamen .....................
U
ff
Taksen

I

(zie ook onder Afrekening)
Teekens (Schaal in gebruik om de sterkte der —
uit te drukken) .......................................................

Nummer van de
artikelen van het
verdrag of van de
reglementen.

11 Alg. Regl.
28

31
5

14
12 Verdrag
2 Add. Regl.
5 „
6 „
9 Alg. Regl.
Bijlage 4
Alg. Regl.

Termijn gedurende welken radiotelegrammen op ■
landstations blijven .................................................. ! I 30 „
31
Tijdseinen .......................................................................
25
Tijd van aanneming van radiotelegrammen ........
Toepassing van de internationale telegraafovereenkomst en van het daarbij behoorend dienstregle
7 Add. Regl.
ment op radiotelegrammen ....................................
3 Alg. Regl.
Toestellen (IJking van —) ........................................
(Keuze van —) ........................................
3 „
ii
19 Verdrag
Toetredingen.................................................
19 Alg. Regl.
TTT (Veiligheidssein) .................................
5
Typen van uitzending (Gebruik der —) .
5
(Verdeeling
der
—)
ff
ff
4 Add. Regl.
Twijfelachtige ontvangst ....

;1

is

Uitgave van dienstbescheiden

Uitstraling der uitgezonden golven .........................

13 Alg. Regl.
Bijlage 3
Alg. Regl.
4

„

i

1

■\

Valsche of bedrieglijke seinen....................................
— Vaste dienst (Definitie) ....................... :......................
— Vast station (Definitie) ................................................
„ (Internationale verbindingen tusschen —)
H

5 Verdrag
1 Alg. Regl.
1 Verdrag
3
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Veiligheidsbericht
Veiligheidssein ..
„
(Bescherming van het —) ...............
Verbinding met het algemeen net van verkeerswegen
Verbod om, zonder machtiging, ontvangen correspon
dentie bekend te maken of er gebruik van te maken
Verdeeling van frequenties .............................................
„
„ typen van uitzending ........................
Verderzending per gewone post of per luchtpost van
radiotelegrammen ............................................................
Verdragsluitende Regeeringen (Lijst van —) ...........
Vergunning .............................................................................
„
(Gegevens, die in de — moeten voorkomen)
Verkeer met stations van niet verdragsluitende landen
Verkeerslijsten ......................................................................
Verkortingen..........................................................................
(Lijst van in het radioverkeer te ge
bruiken —) .............................................

Nummer van de
artikelen van het
verdrag of van de
reglementen.

19 Alg. Regl.
19 „
5
7 Verdrag
5

5 Alg. Regl.
5
5 Add. Regl.
Aanhef Verdrag
2 Alg. Regl.
15
21
18 Verdrag
17 Alg. Regl.
9
Bijlage 1
Alg. Regl.
Bijlage 1
Add. Regl.

(Spelling der —)
„

tot aanduiding van aard en omvang
van den dienst der stations ...........
Verkrijging van radiopeilingen .....................................
Vertaling van de vergunning .........................................
Verzendingsweg van radiotelegrammen......................
Volgorde van den voorrang bij het tot stand brengen
van verbindingen in den mobielen dienst...............
Voorbehoud ...........................................................................
Voorrang ,van noodoproepen...........................................
(Volgorde van den — bij het tot stand
brengen van verbindingen in den mobie
len dienst) ......................................................

13 Alg. Regl,
Bijlage 8

Alg. Regl.
2

H

H

26

„

„

23

ii

,i

3 Add. Regl.
22 Verdrag
11

23 Alg. Regl.

3 Add. Regl.

L

122

Onderwerp

Voorwaarden, waaraan de mobiele stations moeten
voldoen ............................................
ii
waaraan de stations moeten voldoen

Vrijdom .............................................................
Waarschuwingsberichten (Meteorologische —) ---Wachttceken (• — •••) ............................................

Werfcgolf........................... ................................
van werken (Algemeene — in den mobielen
dienst) .......................................
u
per radiotelefoon in den mobielen
dienst............. ..........................
Zeevarenden (Berichten aan —)

Nummer van de
artikelen van het
verdrag of van de
reglementen.

16 Alg. Regl.
10 Verdrag
2 Add. Regl.
31 Alg. Regl.
9 „
9 „

9

„

1 Add. Regl.
Bijlage 1
Add. Regl.
31 Alg. Regl.
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