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íJverheid nl
Wettenbank

Examenregeling frequentiegebruik 2008
Geldend van 03-12-2015 Vm heden
Paragraaf 3. Bepalingen met betrekking tot de examens ter verkrijging van een maritiem
certifi caat van bediening

Artikel í2
Aan de in artikel 4, eerste lid, van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht
2015 of aan de in artikel 5 Regeling aanvraag en toelating van vergunningen voor het gebruik
van frequentieruimte opgenomen voorwaarde dat de gebruiker dan wel vergunninghouder voor
maritiemmobiele communicatie dient te beschikken over een certiÍicaat van bediening is
voldaan, indienl

a.

hij beschikt over het basiscertificaat marifonie, voor het gebruik van apparatuur waarbij
in bijlage 2, punt 5, van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht
2015 de aanduiding'X'is geplaatst in de kolom 'basiscertificaat';

b.

hij beschikt over het beperkte certificaat maritieme radiocommunicatie, voor het
gebruik van apparatuur waarbij in bijlage 2, punt 5, van de Regeling gebruik van
frequentieruimte met meldingsplicht 2015 de aanduiding 'X' is geplaatst in de kolom
.MARCOM
B';

c.

hij beschikt over het algemeen certificaat maritieme radiocommunicatie, voor het
gebruik van apparatuur waarbij in bijlage 2, punt 5, van de Regeling gebruik van
frequentieruimte met meldingsplicht 2015 de aanduiding 'X' is geplaatst in de kolom
'MARCOM A, of

d.

hij beschikt over een erkenning als bedoeld in artikel 18, eerste lid, voor het
betreffende frequentiegebruik.

AÉikè] 13

í

De Minister verleent op verzoek een basiscertificaat marifonie, indien de Minister heeft
vastgesteld dat een kandidaat met goed gevolg het examen basiscertificaat marifonie
heeft afgelegd.

2

De Minister verleent op verzoek een beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie,
indien de Minister heeft vastgesteld dat een kandidaat met goed gevolg de examens
voor het basiscertificaat marifonie en de module GMDSS-B heeft afgelegd.

3

De Minister verleent op vezoek een algemeen certificaat maritieme
radiocommunicatie, indien de Minister heeft vastgesteld dat een kandidaat met goed
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gevolg het examen voor het algemene certificaat maritieme radiocommunicatie heeft
afgelegd.

4

Een verzoek als bedoeld in het eerste tot en met derde lid wordt uiterlijk vijf jaar na het
met goed gevolg afleggen van het examen ingediend.

AÉikel í4
De examens, bedoeld in artikel '13, eerste, tweede en derde lid, voldoen aan respectievelijk de
bijlagen 3, 4 en 5.

Artikel 15

1

Voor zover praktische vaardigheden deel uitmaken van het examen mag de termijn
tussen het schriftelijk examen en het praktijkgedeelte ten hoogste vijf jaar bedragen.

2

De tijdsduur van de examens als bedoeld in artikel 13 bedraagt:

a.

voor het examen voor het basiscertificaat mariÍonie: maximaal zestig minuten;

b.

voor het examen voor de module GMDSS-B: maximaal dertig minuten;

c.

voor het examen voor het algemeen certiÍicaat maritieme radiocommunicatie:
minimaal dertig minuten en maximaal twee uur en dertig minuten, welke tÍjd als volgt
wordt verdeeld over de onderdelen waarin examen wordt afgenomen:

a.

voorschriften, procedures en techniek: minimaal dertig minuten en maximaal
negentig minuten;

b.

Engels: dertig minuten;

c.

topografie: dertig minuten.

3

De Minister kan een kandidaat die een voltijdopleiding volgt aan een zeevaartschool,
vrijstelling geven voor de onderdelen Engels en topografie, indien de kandidaat in het
kader van zijn opleiding aan die zeevaartschool voor de toetsen op deze onderdelen
voor elk onderdeel afzonderlijk tenminste een 6,0 heeft behaald.

AÉikel í6

1

Het schriftelijke examen geschiedt volgens het systeem van meerkeuze. Hierbij wordt
slechts voor het juiste antwoord het daarbij behorende aantal punten van de
vastgestelde waarderingsgraad toegekend. De kandidaat behaald een voldoende voor
een onderdeel van het examen indien hij tenminste 70o/o van het totaal van de punten
heeft behaald.

2

Bi een praktijkexamen heeft een kandidaat het examen met goed gevolg aÍgelegd
indien de Minister aan de hand van de door de examinerende instelling verstrekte
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gegevens heeft vastgesteld dat de kandidaat ten aanzien van het betreffende onder
voldoende kennis bezit op het gebied van radiotechniek en de voorschriften.

Artikel 17
Voor deelname aan een examen als bedoeld in artikel 13 moet de kandidaat de leeftijd van elf
jaar hebben bereikt.

Artikel 18

í

De Minister erkent op veeoek geldige buitenlandse maritieme certiÍicaten van
bediening, indien de aanvrager kan aantonen dat de exameneisen van het
buitenlandse examen overeenkomen met de eisen gesteld in de ERC/DEC (g9)01 of
in het Regionaal akkoord met betrekking tot de radiotelefoondienst voor de
binnenvaart (Basel-overeenkomst, Stcrt. 2003, 153).

2

Het verzoek wordt door de kandidaat schriftelijk onderbouwd ingediend bij Agentschap
Telecom van het Ministerie van Economische Zaken.
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6)verheid nl
Wettenbank

Examenregeling frequentiegebruik 2008
Geldend van 03-12-2015 Vm heden
Paragraaf 4. Examinerende instellingen

Artikel

'19

1

De Minister kan, in het kader van de door hem afte nemen examens, op aanvraag
examinerende instellingen aanwijzen waar kandidaten hun examen feitelijk kunnen
afleggen.

2

De aanwijzing wordt afgegeven voor ten hoogste vijf jaar en is niet overdraagbaar.

3

De Minister kan op aanvraag een aanwijzing verlengen met een door hem te bepalen
termijn die niet langer is dan vijf jaar.

AÉikel 20

1

De aanvraag heeft betrekking op één of meer examensoorten.

2

De Minister toetst de aanvraag aan de criteria, bedoeld in artikel 21.

AÉikel

21

1

De aanvrager toont aan, voor zover mogelijk door het overleggen van stukken, dat hij
ten tijde van het afnemen van de examens kan beschikken over de vereiste kennis en
faciliteiten die noodzakelijk zijn voor de door hem af te nemen examens. De aanvrager
voldoet in ieder geval aan de volgende criteria:

a.

de aanvrager beschikt over voldoende mogelijkheden om aan lijlage 6 te voldoen.

b.

ten aanzien van examens genoemd in artikel 8 en artikel 13, eerste lid, beschikt de
aanvrager ten minste over:

1.

geschikte ruimte;

2,

voldoendesurveillanten.

c.

ten aanzien van de examens genoemd in artikel 13, tweede en derde lid, beschikt
de aanvrager bovendien over:

1.

toereikende technische middelen om de vaardigheden te toetsen;

2,

personen die op basis van een te overleggen certiÍicaat, verkregen na het met goed
gevolg afleggen van een examen genoemd in artikel 13, tweede en derde lid, in
staat worden geacht om de praktische vaardigheden te toetsen.
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lndien de examinerende instelling niet meer voldoet aan de criteria op basis waarvan hij is

aangewezen, bericht hij dit onverwijld schriftelijk aan de Minister.

Artikel 23

I

De examinerende instelling neemt examens af in overeenstemming met Uijlage-.]o.

2

De examinerende instelling verleent op verzoek van de Minister een bijdrage aan het
actueel houden van de vragen uit examencategorieën waarvoor zij is aangewezen.

Artikel 24
De examinerende instelling neemt per examencategorie, waarvoor zij is aangewezen ten minsie
het volgens onderstaande tabel bepaalde aantal examens aÍ.

Examensoort

Minimaal aantal af te nemen examens
per iaar

Basiscertificaat marifonie

4

Module GMDSS-B

2

Algemeen certificaat maritieme
radiocommunicatie

2

Examen categorie N

2

Examen categorie F

2

AÉikel 25
De Minister kan de aanwijzing opschorten indien:

a.

de examinerende instelling naar oordeel van de Minister tijdelijk niet meer voldoet aan
de criteria voor aanwijzing;

b.

de examinerende instelling tijdelijk niet geacht wordt in staat te zijn om examens af te
nemen in overeenstemming met de procedurele eisen, bedoeld in bijlaSc_Q.

Artikel 26
De Minister kan de aanwijzing geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

a.

de examinerende instelling daarom verzoekt;
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de examinerende instelling gedurende
een jaar niet het minimale aantal examens
heeft afgenomen en ook niet aannemerijk is dat
dit binnen afzienbare termijn nog zar
gebeuren;
de examinerende insteiling tekort is geschotén
bíj de uitvoering van procedurere eisen
als bedoeld brjlage_Q.
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.Overheid nl
Wettenbank

Examenregeling frequentiegebruik 2008
Geldend van 03-12-2015 Vm heden
Paragraaf 5. Slotbepalingen en wiiziging van de Regeling vergoedingen Agentschap_
Telecom 2008
Artikel 27
ln gevallen waarin deze regeling niet vooziet beslist de Minister.

AÉikel 28

1

Tot en met 31 augustus 2008 geldt ook als examinerende instelling:

a,

een instelling waarmee de Minister ter uitvoering van artikel 3g van de
Examenregg[ng_frcquentiegebruik een overeenkomst heeft gesloten;

b.

de examencommissie, bedoeld in artikel 30 van de Examenregeling
fp_quentiegebruik.

2

Vaststellingen van examenresultaten op basis van de Examenregeling
Ítequentiegebruik of door instellingen, genoemd in het eerste lid, gelden als krachtens
onderhavige regeling vastgestelde resultaten.

AÉikel 29
De Examenregelingj[fequentiegebruik wordt ingetrokken.

Artikel 30
[Red: Wijzigt de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2008.]

AÉikel

31

[Red: Wijzigt de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008.]

AÉikel 32
Deze regeling treedt in werking per 1 augustus 2008.

AÉikel 33
Deze regeling wordt aangehaald als: Examenregeling frequentiegebruik 2008.

hflpsr//wetten.overheid.nUBWBR0024285/2015-

12-03/O/paragraafs/afdrukken

5-11-201S

wetten.nl - Regeling - Examenregeling ííequentiegebÍuik 2008 - 8WBR0024285

{Jverheid nl
Wettenbank

Examenregeling frequentiegebruik 2008
Geldend van03-12-2015 Um heden
Bijlage 3. Exameneisen voor basiscertiÍicaat marifonie
Het examen bestaat uit een theoretische toets en omvat in elk geval de volgende onderdelen:

A. Kennis van de basiskenme*en van de maritime mobile seruice
A1 . De

algemene principes en basiskenmerken van de Maritime Mobile Service

'1.1. Soorten communicatie in de Maritime Mobile Service

-

Nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie

-

Openbaar verkeer

-

Havenoperatiesenscheepsbewegingen

-

Communicatie met sluizen en bruggen

-

Communicatie tussen schepen (intership)

-

Communicatie aan boord (intraship)

1.2. Soorten stations in de Maritime Mobile Service

1

-

Scheepsstations

-

Kuststations

-

Loodsstations,havenstations,etc.

.3. Elementaire kennis en eigenschappen van frequenties

-

Verband tussen frequentie en golflengte
Propagatie van VHF- en UHF-frequenties

1.4. Frequenties toegewezen aan de Maritime Mobile Service

-

Het gebruik van VHF- en UHF-frequenties in de Maritime Mobile Service

-

Het begrip radiokanaal. Simplex, semi-duplex and duplex. Relay walstation.
Oproepkanalen

B. Kennis van het gebruik van de basisapparatuur van een scheepssÍaÍíon
https://wetten.oveÍheid.nl/8W8R0024285/201
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81 . Het gebruiken van de basisapparatuur van een scheepsstaÍion

1.1. VHF-radioinstallatie

-

Kanalen

-

Bediening

-

Gebruik

-

Zekering

1.2. Begrip ATIS
I .3. Antennes

VHF-antennes
Coaxiale antennekabel
'l

.4. Batterijen

-

Verschillende soorten en hun eigenschappen

-

Opladen

-

Onderhoud

-

Risico's

82. Digital Selective Calling (DSC)
2.1. Begrip MMSI
2.2. Gebruik van het VHF-kanaal 70
C. Grondige kennis van de operationele procedures
C1 . Nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie met schepen

-

Noodprocedure

-

Noodsein

-

Noodoproep

-

Noodbericht

-

Bevestiging van een noodbericht

-

Terminologie van noodverkeer

-

Verzending van een noodbericht door een station dat niet zelf in nood is

https://weften.overheid.nl/8W8R002428í20
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-

Spoedsein

-

Medisch advies

-

Veiligheidssein

C2. Search and rescue operation (SAR)

-

De functie van RCC's

-

SAR-kanalen

D. Oveige kennis en operationele procedures voor algemene communicatie
D1. Taalgebruik voor een goede communicatie met betrekking tot de veiligheid van
mensenlevens en navigatie
1.1. Gebruik van het internationale fonetisch alfabet

1.2. Keuze van de juiste taal in het radioverkeer op de binnenwateren

D2. Verplichte procedures en handelingen
2.1 Effectief gebruik van verplichte documenten en publicaties
D3. Praktische en theoretische kennis van algemene communicatieprocedures
3,1. Verkeerslijsten
3.2. Radiotelefonieverbinding

-

De gespreksdiscipline

-

Keuze VHF-kanalen

-

De aanroepprocedure naar een kuststation door middel van radiotelefonie

-

Aanvragen van een handmatig doorverbonden telefoongesprek

-

Beèindigen van het gesprek
Soorten telefoongesprekken

-

Leiding van radioverkeer

-

UTC, tijdzones

3.3. Kosten verbonden aan verkeer

-

AAIC-code

-

Gespreksduur

https://wetten.ovsrheid,nUBWBR0024285/2015-í2-03/0/Bilage3/afdrukken
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-

Soorten telefoongesprekken

-

Gebruikte valuta voor het Internationale betalingsverkeer

3.4. De voorschriften met betrekking tot:

-

Het testen van de radio-apparatuur aan boord van schepen

-

De bevoegdheden en verplichtingen van de gezagvoerder/schipper en de radiooperator

-

De roepnaam en overige relevante identificatiemogelijkheden

-

De toelating van maritieme radio-apparatuur

-

De bevoegdheden verbonden aan het bezit van het Basiscertificaat marifonie

3.5. Controle, overtredingen van de (radio)voorschriften

-

Controle op het ether en frequentiegebruik
Overtredingen van de (radio)voorschriften en de daarbij behorende maatregelen

D4. lnternationale en nationale regelgeving met betrekking tot de radiodienst

-

Het |TU-verdrag en het daarbij behorend Radioreglement

-

Relevante Europese richtlijnen (R&TTE en MED)

-

HetBijnvaartpdiligrcglement(RPR) en Binnenvaartp_olitjercgtement (BpR)

- de voorschriften met betrekking tot:

-

de voorgeschreven apparatuur (marifoon en radar)

-

uitluisteren

-

communicatie

-

Regionale Regeling betreffende de radiodienst op de binnenwateren

Deïelecommunicatiewet(inclusiefonderliggenderegelgeving)

https://wetten.overheid. nl/8W8R0024285/2015-
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Wettenbank

Examenregeling frequentiegebruik 2008
Geldend van 03-12-201 5 Um heden
Bijlage 4. Examensyllabus voor Module Gmdss-B
Het examen bestaat uit theoretische en praktische toetsen en omvat in elk geval de volgende
onderdelen:
1

. Richtlijnen voor examensyllabus voor MARCOM-B certificaat

A. Kennis van de basiskenmerken van de Maritime Mobile Seryrce en de Maritime Mobilesatellite service
A1 . De algemene principes en basiskenmerken van de Maritime Mobile Service
1

.1 .

Soorten communicatie in de Maritime Mobile Service

-

Nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie

-

Openbaar verkeer

-

Havenoperatiesenscheepsbewegingen

-

Communicatie met sluizen en bruggen

-

Communicatie aan boord (intraship)

-

Automatische communicatie (AlS)

1.2. Soorten stations in de Maritime Mobile Service

-

Scheepsstations

-

Kuststations

-

Loodsstations,havenstations,etc.

-

Luchtvaartuigstations

-

Reddingscoördinatiecentra (RCC)

I .3. Eigenschappen van frequenties

-

Propagatie van VHF- en UHF-frequenties

1.4. Frequenties toegewezen aan de Maritime Mobile Service

-

Het gebruik van VHF- en UHF-frequenties in de Maritime Mobile Service

httpsr/ íetten.overheid.nl/8W8R0024285/2015-12-03/0/BÍlage4/afdrukken
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-

Het begrip radiokanaal. Simplex, semi-duplex and duplex. Relay walstation.

-

Frequentietabel voor VHF-telefonie (Relevante appendix van het Radio Reglement)

-

GMDSS nood- en veiligheidsfrequenties

-

Oproepfrequenties

B. Grondige kennis van de praktijk en vaardigheid in het gebruik van de basisapparatuur van
een scheepssÍaÍion
81 . Kennis van en vaardigheid in het gebruik van de basisapparatuur van een scheepsstation in
de praktijk
1

1

1

.1 .

VHF-radioinstallatie

*

Kanalen

-

Gebruik

-

DSC

-

Wachtontvanger

-

Zekering

Bediening

.2. Antennes

-

VHF-antennes

-

Antenne voor het NAVTEX-systeem

-

Satellietantennes

-

Coaxiale antennekabel

.3. Batterijen

-

Verschillende soorten en hun eigenschappen

-

Opladen

-

Onderhoud

-

UPS-systemen

-

Risico's

1.4. Radioapparatuur voor groepsreddingmiddelen

-

Draagbare VHF-zendontvanger

https://wetten.overheid.nt/8W8R0024285/2015-12-03/0/8ijtage4/aÍdrukken
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-

SART

-

EPIRB

82. Digital Se/ecÍlve Calting (DSC)
2.1. Berichtopbouw (format specifier)

-

noodoproep (dístress call)

*

oproep aan alle schepen (all ships call)
oproep aan individueel station (selective call)

-

oproep aan geografisch gebied (geographic area call)

-

groepsoproep (group call)

-

automatische/semi-automatische dienst (automatic/semi-automatic service)

2.2. Hel MMSI-nummersysteem (o.a. adressen selecteren)

-

de nationaliteitsidentificatie

-

groepnummers

-

kuststationnummers

-

scheepsstatíonnu mmers

2.3. Categorieën

-

nood

-

spoed

-

veiligheid

-

andere communicatie

routine

2.4. Telecommando's en verkeersinformatie

-

noodalarmering

-

andere oproepen

-

werkfreq uentie-informatie

2.5. Gebruik van het VHF-kanaal 70
hltps://wetten.overheid .nlBWBROO242A512O15- 12_03/O/Bijtage4/aÍdrukken
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C. Grondige kennis van de operationele procedures en uitgebreide vaardigheden met het
GMDSS-sysÍeem en subsysÍemen binnen zeegebied A1
C1 . Global Maritime DrsÍress and Safety System (GMDSS)
1.1. lndeling van de zeegebieden A1 Um A4 en het GMDSS masterplan
1.2. Bewaken van noodfrequenties zoals vermeld in het Radio Reglement, het SOLAS-verdrag

en het STCW-verdrag
1

.3. Functionele eisen voor scheepsstations

1.4. Uitrustingseisen voor scheepsstations
1

.5. Energievoorzieningen van scheepsstations inclusief hoofd-, nood- en reservebronnen

1.6. Waarborgen van de beschikbaarheid van het scheepsradiostation
1.7. Vergunningen, (radio)veiligheidscertificaten, bedieningscertificaten, inspecties en periodieke

onderzoeken.
C2. NAVTEX

2.1. Het NAWEX-systeem

-

Doel van NAWEX

-

NAwEX-frequenties

-

Ontvangstbereik

-

Berichtopbouw(identificatieaÍzender,typebericht,berichtnummer)

2.2. NAWEX-ontvanger

-

Selecteren stationsidentificatie

-

Selecteren berichtensoort

-

Berichten die niet kunnen worden onderdrukt

-

Gebruik van supplementaire bediening en bUvullen papier

C3. Emergency Position lndicating Radio Beacons (EPIRB'I)

3.1. Satelliet EPIRB's

-

Doel van EPIRB

-

Kenmerken van de werking op 406 MHz

-

Kenmerken van de werking op 121 ,5 MHz inclusief 'homing'-funs1lsg
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-

Informatie_inhoudvannoodalarmering

-

Handmatig gebruik

-

VrU opdrijven

-

Routine_onderhoud

.

Testen

.

Controleren van de vervangingsdatum
van cle batterij

.

Controleren van de vervangingsdatum
van het hydrostatische
ontgrendelingsmechanisme

C4. Search and Rescue Radar Transponder
(SART)
4.1. Search and Rescue Radar Transponder
(SART )

-

Doel van SART

-

De technische kenmerken

-

Bediening

-

Bereik van een SART

-

Afstemmen radar, herkennen SART op de
radar

-

Routine-onderhoud aan een SART

-

Testen

-

Controleren van de vervangingsdatum
van de batterf

c5. Nood-,

spoed- en veitigheidscommunicatieprocedures

inheÍ GMDss

5.1. Noodcommunicatie

-

DSC noodalarmering

.
.

-

De definifie van een noodalarm
Verzending van een noodalarm

'

Heruitzending van een noodalarm van
een kuststation naar een scheepsstation

'

Heruitzending van een noodararm van
een scheepsstation naareen kuststation

'

Verzending van een noodararm door
een station dat zerÍ niet in nood is
Onfuangst en beantwoording van een
DSC noodalarm
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-

Bevestigingsprocedure door middel van radioteleÍonie

-

Ontvangst en bevestiging door een kuststation

-

Omgaan met noodalarmering

Ontvangst en bevestiging door een scheepsstation

.

Voorbereidingen voor het omgaan met noodverkeer

.

Terminologie van noodverkeer

-

Testen van DSC nood-, spoed- en veiligheidsoproepen

-

Annuleren van valse noodalarmeringen

-

Communicatie ter plaatse

-

SAR-operaties

5.2. Spoed- en veiligheidscommunicatie

-

De betekenis van spoed- en veiligheidscommunicatie

-

Procedures voor DSC spoed- en veiligheidsoproepen

-

Spoedcommunicatie

-

Radio Medische Dienst

-

Medische transporten

-

Veiligheidscommunicatie

5.3. Ontvangst van maritieme veiligheidsinformatie (MSl)

-

NAVAREA

-

Ontuangst per NAVTEX

-

De navigatie waarschuwingen voor de scheepvaart die worden veÍzonden door middel
van radiotelefonie

5.4. Bescherming van noodfrequenties

-

Testen op noodfrequenties

-

Verzendingentijdensnoodverkeer

-

Vermijden van schadelijke storing
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Voorkomenvanongeautoriseerdeuitzendingen

C6. Nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie met schepen die uitsluitend radiotelefonie
gebruiken (non SOIAS)

-

Noodprocedure

-

Noodsein

-

Noodoproep

-

Noodbericht

-

Terminologie van noodverkeer

-

Verzending van een noodbericht door een station dat niet zelÍ in nood is

-

Spoedsein

-

Medisch advies

-

Veiligheidssein

Bevestiging van een noodbericht

C7. Search and rescue operation (SAR)
7.1. De functie van RCC's
7.2. lnternational Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR)
7.3. Maritieme reddingsorganisaties
7.4. Meldingssystemen voor schepen
CB. GMDSSportofoons

-

Doel

-

Kenmerken (waterdicht, kleur, enz.)

-

Routine-onderhoud

Kanaalbezetting

.

Testen

.

Controleren van de batterijen

D. Overige kennis en vaardigheden en operationele procedures voor algemene communicatie
D1. Taalvaardigheid in het Engels, zowel schriftelijk als mondeling, voor een goede
communicatie met betrekking tot de veiligheid van mensenlevens op zee
https;//wetten.overheid.nl/BWBR0024285/20'15-12-03/0/Bi.ilage4/afdrukken
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1.1. Gebruik van het lnternationale Seinboek en het Standard Marine Communication Phrases

(sMcP)
1.2. Erkende standaardafkortingen en veel gebruikte woorden en uitdrukkingen

1.3. Gebruik van het internationale fonetisch alfabet (lTU)
1

.4.. Gebruik van de voorgeschreven boekwerken inclusief technische handleidingen

í .5. Begrip van ontvangen berichten

D2. Verplichte procedures en handelingen
2.1. Effectief gebruik van verplichte documenten en publicaties
2.2. Bijhouden van radiogegevens
2.3. Kennis van de het reglement en de afspraken met betrekking tot de tot de Maritime Mobile
Service en de Maritime Mobile Satellite Service
D3. Praktische en theoretische kennis van algemene communicatieprocedures
3.1. Radiotelefonieverbinding

-

De gespreksdiscipline

-

Keuze VHF kanalen

-

Methode voor het bellen van een kuststation per DSC

-

Kiezen van een automatisch radiotelefoongesprek

-

Leiding radioverkeer

-

UTC, tijdzones

3.3. De voorschriften met betrekking tot:

-

Het testen van de radio-apparatuur aan boord van schepen

-

De bevoegdheden en verplichtingen van de gezagvoerder-/schipper en de radiooperator

-

De roèpnaam en overige relevante identificatiemogelijkheden

-

De toelating van maritieme radio-apparatuur

-

De bevoegdheden verbonden aan het bezit van het Beperkt certificaat maritieme
radiocommunicatie

https://wetten.overheid.nl/8W8R0024285/20'15-12{3/0/Bijlage4/aÍdrukken
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3.4. Belangrijkste scheepsroutes en bijbehorende communicatieroutes met betrekking tot
schepen die binnen de grenzen van zeegebied A'1 varen.
3.5 Controle van de (radio)voorschriften

-

Controle op het ether en frequentiegebruik

-

Overtredingen van de (radio)voorschriften en de daarbij behorende maatregelen

D4. lnternationale en nationale regelgeving met betrekking tot de radiodienst

-

Het lnternationaal Verdrag betreffende de beveiliging van mensenlevens op zee

(soLAS)

-

Het lnternationaal Verdrag betreffende de verreberichtgeving en het daarbij behorend
Radioreglement

-

de voorschriften met betrekking tot:

-

voorgeschreven apparatuur (marifoon en radar)

-

uitluisteren

-

communicatie

-

De Nederlandse Schepcnwc! en het daarbij behorende Schepenbeslgi!

-

Bij of krachtens de Telecommunicatiewet gestelde regels

https://wetten.overheid.nUBWBR0024285/20'1F'12-03/0/8iilage4/aÍdÍukken
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Overheid nl
Wettenban k

Examenregel ing frequentiegebruik 2008
Geldend van 03-12-2015 Um heden
Bijlage 6. Procedurele eisen voor het afnemen van theorie.examens en praktijktoetsen
Voorafga a n d a an het theo ri e-examen

1,

Van elke examinerende instelling die theorie-examens aÍneemt, neemt een
deskundige plaats in de examenwerkgroep. De examenwerkgroep heeft ten doel de
kwaliteit van de examenvragen te waarborgen.

2,

De examinerende instelling verwerkt alle aanmeldingen voor het examen.

3.

De examinerende instelling deelt ten minste tien werkdagen vóór afname van het
examen datum, tijd en plaats van het examen mee aan de Minister. Dit geldt ook voor
bijzondere examens. lndien dit niet tijdig gebeurt en er wordt toch een examen
afgenomen, dan is er geen sprake van een geldig examen.

4.

De examinerende instelling stelt, voordat het examen wordt aÍgenomen, een lijst van
kandidaten op. Bij meerdere soorten examens op één datum wordt een aparte lijst per
examen opgesteld. De lijst is tijdens het examen bij de examinator aanwezig en bevat
ten minste de volgende gegevens van de kandidaten:

a.

Volledige voornamen;

b.

Geslachtsnaam;

c.

Geboortedatum- en plaats;

d.

Opgave van de behaalde examenonderdelen (relevant bij module GMDSS-B en bij
het examen ter verkrijging van het algemeen certificaat maritieme

radiocommunicatie).

5.

Bij schriftelijke examens vezoekt de examinerende instelling de Minister minimaal

twee weken van tevoren om samenstelling en toezending van de examenopgaven.

6,

De Minister draagt zorg voor de tijdige vezending van de examenopgaven aan de
examinerende instelling. ln het geval dat het examen elektronisch wordt afgenomen
kan de Minister het verzenden van de antwoorden aan de examinerende instelling
uitstellen tot na afloop van het examen.

7,

De examinerende instelling draagt zorg voor het vermenigvuldigen van theoretische

examens op een zodanige wijze dat het uitgesloten is dat examinatoren of
examenkandidaten voorkennis kunnen verkrijgen.

https:/,vetten.overheid.nl/8w8R0024285/2015-12-03/0/Bijlage6/aÍdrukken
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De examinerende instelling wijst voor elk examen per examenruimte een examinator
en ten minste één surveillant aan. lndien het aantal kandidaten per examenruimte

meer bedraagt dan 25, wijst de examinerende instelling per examenruimte een extra
surveillant aan voor elke 25 extra examenkandidaten in die examenruimte.
9.

De examinerende instelling draagt zorg voor het overhandigen van de
examenopgaven aan de examinator in een vezegeld omhulsel.

10.

De examinator stelt bij overhandiging vast dat het zegel op het omhulsel niet
verbroken is.

Tijdens het schnftefijke examen

1.
2.
3.

Kandidaten legitimeren zich tijdens het examen. Deze legitimatie vindt plaats aan de
hand van de eerder door de examinerende instelling opgemaakte lijst van deelnemers.
De examinator draagt er zorg voor dat de examens op een ordelijke en eerlijke manier
worden afgelegd.
De examinator en surveillant(en) waarmerken de deelnemerslijst door middel van het
plaatsen van hun handtekening. Kandidaten die zich niet op overtuigende wijze

hebben kunnen legitimeren worden als zodanig aangemerkt op de deelnemerslijst.

4.

De examinator stelt de kandidaten voor aanvang van het examen op de hoogte van
het examenprotocol, waaronder regels omtrent toiletbezoek tijdens het examen en
vertrek na beantwoording van alle vragen.

5.

De examinator opent in aanwezigheid van een surveillant de gesloten enveloppe met
examenopgaven, controleert samen met de kandidaten of alle opgavenbladen volledig
zijn en bepaalt het moment waarop het examen begint.

6.

Bij vastgestelde onregelmatigheden, onvolkomenheden in de legitimatie of bedrog

wordt hiervan door de examinerende instelling nauwkeurig aantekening gemaakt.
Eventuele bewijsstukken worden zo mogelijk onmiddellijk zeker gesteld.

7.

De examinator kondigt voor het verloop van de voor het examen geldende tijdsduur
het einde van het examen aan.

8.

lndien mogelijk mogen examenkandidaten de vragen van het gemaakte examen
meenemen. Schriftelijke examenvragen hoeven dus niet te worden ingenomen.

9.

lndien er sprake is van het afnemen van een bijzonder examen dienen er minimaal
twee examinatoren aanwezig te zijn.

Na afloop van het schriftelijke examen

'1,

De examinator stelt direct na afloop van het examen een rapport op over de
bevindingen tijdens het examen. Voor zover er onregelmatigheden waren wordt in het

https://welten.overheid.nUBWBR0024285/2015-12-03/0/Bijtage6/afdÍukken
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rapport ten minste vermeld:

a.

plaats, datum en tijdstip waarop en het examen waarbij het voorval werd
geconstateerd,

b.

plaats, datum en tijdstip waarop het voorval heeft plaatsgevonden,

c.

naam van de betrokken kandidaat,

d.

duidelijke omschrijving van het voorval,

e.

datum en tijdstip van opmaken van het rapport,

f.

zienswijze van de betrokken kandidaat, indien mogelUk,

S.
h.
i.

zienswijzen van eventuele getuigen, met naam, indien mogelijk,
naam en handtekening van degene die het rapport heeft opgemaakt,
het rapport wordt zo mogelijk voozien van originele bewijsstukken die de
bevindingen onderbouwen.

2.

Het rapport van de examinator wordt ondertekend door de examinator en de
surveillanten.

3.

lndien het examen niet elektronisch plaatsvindt opent de examinator eerst na afloop
van het examen de envelop met antwoorden.

4.

Tenzij machinale verwerking plaatsvindt wordt elk examenresultaat door ten minste
twee personen, onafhankelijk van elkaar, nagekeken.

5.

Tenzij machinale verwerking plaatsvindt wordt elk examen door de persoon die dit
heeft nagekeken voozien van zijn handtekening.

6.

De examinerende instelling geeft op de lijst van deelnemers het voorlopige
examenresultaat aan van elke deelnemer, waar nodig uitgesplitst per onderdeel van
het examen. De lUst wordt gecontroleerd en voor akkoord ondertekend door de
examinator.

7.

De ondertekende originelen van het rapport van de examinator worden binnen vijf
werkdagen na afloop van het examen per aangetekende post vezonden naar de
Minister. De deelnemerslijst wordt binnen vijf werkdagen op elektronische wijze naar
de Minister verzonden.

8.

De Minister besluit of de inhoud van het rapport van de examinator moet leiden tot het
ongeldig verklaren van het hele examen, of alleen van degene die zich aan bedrog
heeft schuldig gemaakt, zich niet overtuigend heeft weten te legitimeren of anderszins
betrokken is geweest bij de onregelmatigheid.
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9.

De Minister beslist binnen vijf werkdagen na ontvangst van de stukken zoals genoemd
onder 7 of het examen geldig is en stelt het examenresultaat vast. De Minister kan
deze termijn verlengen met vijf werkdagen. .Een besluit over het ongeldig verklaren
van een examen van individuele examenkandidaten wordt door de Minister gelijktijdig
aan de examinerende instelling en de betreffende examenkandidaat meegedeeld. Na
afloop van deze termijn verstuurt de Minister de vastgestelde resultaten aan de

examinerende instelling

10.

De nagekeken examens worden gedurende een jaar door de examinerende instelling
bewaard in een afgesloten ruimte of afgesloten kast.

11,

Na ontvangst van de vastgestelde resultaten meldt de examinerende instelling de
resultaten binnen een redelijke termijn aan de kandidaten.

Procedurele eisen voor het afnemen van praktijktoetsen
Voorafgaand aan het praktijkexamen

1.

De examinerende instelling deelt ten minste tien werkdagen vóór afname van het
praktijkexamen datum, tijd en plaats van het examen mee aan de Minister. lndien dit
niet tijdig gebeurt en er wordt een examen aÍgenomen, dan is er geen sprake van een
geldig examen. lnstructie en examen vinden niet op dezelfde dag plaats.

Tijdens het examen

2.

De examinerende instelling houdt van elke kandidaat een voortgangslijst bij, waarop
per praktijkonderdeel wordt aangetèkend op welke datum de relevante proeven van
bekwaamheíd zijn afgelegd. De voortganglijst wordt per onderdeel voorzien van de
handtekeningen van de examinatoren.

3.

De examinator draagt er zorg voor dat de examens op een ordelijke en eerlijke manier
worden afgelegd.

4.

Elke proeve van bekwaamheid wordt afgelegd in de aanwezigheid van ten minste
twee, door de examinerende instelling daartoe aangewezen personen, waarvan ten
minste één persoon voldoet aan de eisen van kennis en bekwaamheid waaraan
voldaan moet worden ten tijde van de aanwijzing van de examinerende instelling door
de Minister.

Na afloop van het examen

5.

Nadat een kandidaat alle vereiste proeven van bekwaamheid heeft afgelegd, wordt
hiervan een kort verslag gemaakt, hetgeen door beide examinatoren wordt
ondertekend.

6,

Dit verslag wordt samen met de voortgangslijst binnen vijf werkdagen na afloop van

het examen per aangetekende post verzonden naar de Minister.
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De Minister stelt binnen vijf werkdagen
onder 5 het examenresultaat vast. De
werkdagen. Na afloop van deze termijn
resultaten aan de examinerende
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van de stukken zoals genoemd
kan deze termijn verlengen met vijf
de Minister de vastgestelde

