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Bijlagen

Berichtgeving van Agentschap Telecom afdeling Toezicht, zoals
medegedeeld tijdens het Amateuroverleg van 6 oktober 2010.
Vermoedelijke toename gebruik van te hoge vermogens door N-amateurs
Er bereiken het agentschap steeds meer meldingen over vermoedelijk gebruik van
te hoge vermogens door N-amateurs. Deze meldingen komen ook uit het
buitenland. Het agentschap wil u erop wijzen dat N-amateurs ten hoogste met
25 Watt op de aan hun toegewezen frequentiebanden mogen uitzenden. Dit geldt
tevens als een F-registratiehouder gebruikmaakt van de roepletters van een
N-amateur, tijdens bijvoorbeeld radiowedstrijden of evenementen. Uiteraard zal
het agentschap hierop toezien en bij constatering van overtredingen optreden.
Teamspeak en andere IP-koppelingen
Recentelijk heeft afdeling Toezicht diverse klachten ontvangen over het gebruik
van spraakkoppelingen via repeaters. Het betreft met name Teamspeak- en
Echolink-applicaties.
Het ging in deze gevallen om het toegang verlenen van niet-registratiehouders op
deze netwerken. Het agentschap wil u hierbij nogmaals mededelen dat het niet is
toegestaan om niet-registratiehouders gebruik te laten maken van deze IPkoppelingen die gekoppeld worden aan zendapparatuur.
De registratiehouder die deze IP-koppelingen beheert en toegang tot de
applicaties regelt, is verantwoordelijk voor de naleving van de Regeling gebruik
frequentieruimte zonder vergunning 2008 en de gebruikersbepalingen amateur
frequentiegebruik.
Het agentschap zal bij constatering van overtredingen optreden.
Afwijkingen van opgegeven parameters ATOF stations
Uit onderzoek blijkt dat een aantal onbemande stations afwijkt van de in de
verleende vergunning vermelde parameters. Het Agentschap wil de beheerders
van onbemande stations er op wijzen dat het regelmatig met meetapparatuur
controleren van de onbemande apparatuur gewenst en noodzakelijk is. Vooral bij
oudere installaties worden vaak te grote afwijkingen in zendfrequentie
geconstateerd. Tevens is geconstateerd dat de bandbreedte bij veel relaisstations
(veel) breder is dan toegestaan volgens de vergunning, hierdoor kan hinder
ontstaan bij gebruikers van andere relaisstations welke een relaiskanaal hoger of
lager zijn toegewezen.
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Gebruik van het secondair banddeel 438 tot en met 440 MHz
Zoals in eerdere amateur overleggen is gemeld, wordt het bandsegment
438,5 t/m 440 MHz in Nederland primair gebruikt voor de toepassing DGPS.
Zendamateurs mogen met secondaire status ook gebruikmaken van deze
frequenties, waarbij moet worden uitgeweken als de frequentie in gebruik is door
primaire gebruikers. Wij willen u erop wijzen dat gebruik van 438 t/m 440 MHz
alleen is toegestaan, als het amateurstation zich ervan heeft verzekerd, dat bij
elke uitzending de frequentie niet in gebruik is door een primaire gebruiker.
Bij bemande repeaters of transponders zonder vergunning, is het dus noodzakelijk
om een "luisteren voor zenden" functie in te bouwen op de zendfrequentie,
alvorens uitzendingen te plegen in dit bandsegment. Bij storingen veroorzaakt
door Nederlandse zendamateurs op primaire gebruikers (bijvoorbeeld DGPS), zal
direct sanctionerend worden opgetreden door de afdeling Toezicht.
Storingen 2 meterband Vaillant ketels
Door goede samenwerking tussen de firma Vaillant, radiozendamateurs en de
afdeling Toezicht is in het afgelopen jaar een groot aantal CV-ketels opgespoord
en door de firma Vaillant gemodificeerd. Het aantal klachten over deze storing in
de tweemeter amateurband neemt nu sterk af. De klachten die nog binnen
komen bij het agentschap, worden tijdens het reguliere werk meegenomen en de
locaties ter modificatie aangeboden aan Vaillant. In enkele uitzonderlijke gevallen
duurt de modificatie langer, vaak omdat de bewoners niet reageren op verzoeken
om contact op te nemen of dat toegang tot de woning niet mogelijk is.
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