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6.1. Nieuwe secretaris
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Onderwerpen in internationale gremia
Ontwikkelingen in de amateurwereld
Rondvraag
Volgend overleg
Sluiting

Verslag:
1

Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
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Mededelingen (verenigingen en Agentschap Telecom)
2.1. VRZA: de heer M. van Gils wordt afgemeld.
2.2. VERON: de heer S. Ypma is geen deelnemer aan het overleg.
2.3. VRZA: de heer van Rossum (PA0BEA) oud-voorzitter van de VRZA, is overleden. VERON en het
agentschap betuigen hun oprechte deelneming.
2.4. Agentschap: Het overzicht leeftijdsopbouw van geregistreerde radiozendamateurs is weer
beschikbaar en zal via elektronische weg aan de verenigingen ter beschikking worden gesteld.
2.5. De heer G.J. Petersen is de nieuwe secretaris van het amateuroverleg.
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Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Ingekomen stukken:
4.1. Gezamenlijk document VRZA en VERON AO 80-03 DGPS 70cm band.
Bespreken brieven: Er is nogal verwarring ontstaan over de verschillende brieven die zowel door
VERON en VRZA gezamenlijk, als door de VERON afzonderlijk, aan het agentschap zijn gestuurd.
Het blijkt te gaan om een gezamenlijk standpunt, waarbij de ene brief de kortetermijnvisie weergeeft
en de andere de langetermijnvisie. Geconcludeerd wordt dat beide verenigingen willen dat DGPSdiensten buiten de amateurbanden een plaats in het frequentiespectrum zullen gaan krijgen. Het
agentschap neemt dit ter kennisgeving aan.
De heer Van Duyvenvoorde: De NFP-wijziging 2009-2 is nog niet doorgevoerd. Het agentschap doet
momenteel een onderzoek naar een meerjarige structurele oplossing voor zowel radiozendamateurs
en DGPS-gebruik in de 70 cm band. Hierbij staan alle scenario‟s open. Zolang het onderzoek loopt
worden er geen vergunningen voor onbemand gebruik in de 438-440 MHz uitgegeven.
4.2. Scheiding bakens en relaisstations
Het gezamenlijke standpunt van de verenigingen wordt toegelicht door de heer Dogterom. Er wordt
een versimpeling van de regelgeving voorgesteld. Voorzitter antwoordt dat we in dit geval er niet aan
ontkomen om voor dit onbemande gebruik een vergunning te vereisen, aangezien dit type
frequentiegebruik niet onder het registratieregime valt.
Verenigingen geven aan dat frequentiecoördinatie van bakens feitelijk niet nodig is. Het gebruik van
bakens is van een totaal andere orde dan dat van repeaters. Er zijn de afgelopen 30 jaar geen
problemen geweest, vergelijkbaar met die bij de uitgifte van frequenties voor repeaters.
Geconcludeerd wordt dat er wellicht een oplossingsrichting gevonden kan worden in het voorstel van
de verenigingen.
De verenigingen zullen een aangepast procedurevoorstel doen. Actiepunt 80-01 (VERON en VRZA).
Het agentschap zal dit vervolgens nader onderzoeken en met de verenigingen bespreken.
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4.3. Berichtgeving aanvraag voor bijzondere roepletters
VRZA, G. van Oosten: De procedure voor het aanvragen van bijzondere roepletters is niet voor
iedereen duidelijk. Het agentschap komt met een tekst voor de websites van de verenigingen.
Actiepunt 80-02 (AT-AB).
Voorzitter vraagt of de verenigingen ermee akkoord kunnen gaan dat bijzondere roepletters niet
elektronisch voor een jaar gereserveerd kunnen worden ten behoeve van conteststations. Dit levert
hoge kosten voor het agentschap op. VERON en VRZA gaan hiermee akkoord.
4.4. Klachtafhandeling door het agentschap
VRZA, G. van Oosten: Hoe is de klachtafhandeling met betrekking tot de terugkoppeling naar de
klager.
Agentschap Telecom: Een ontvankelijke klacht krijgt een incidentnummer. Op grond van dit nummer
is de afhandeling van de klacht te volgen. Ook bij vragen van de klager dient de klager dit nummer te
gebruiken.
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Bespreken vorig verslag / actiepuntenlijst:
5.1. Internationale ontwikkelingen: Nationale voorbereiding WRC 2012: De WRC-voorbereiding is in ons
land geregeld door middel van de Nationale Voorbereidingscommissie (NVC); VERON en VRZA zijn
beide vertegenwoordigd in de NVC.

77-04a

Er zal een gezamenlijk verzoek van beide verenigingen
ingediend worden om te onderzoeken of de
radiozendamateurs, vooruitlopend op een eventueel
WRC-besluit, toegang kunnen krijgen tot een kleine
frequentieband rond 500 kHz in Nederland.

VERON
VRZA

Zie 8.2
afvoeren

77-04 brief van 29 april 2009 VERON voorstel is ontvangen en vervolgactie opgestart.
78-6

Opstellen van een definitie en aanleveren van
voorbeelden en voorwaarden omschrijven wat gewenst
en niet gewenst is m.b.t. „bedienen op afstand‟.

VERON
VRZA

Voor volgend
overleg

AB

Voor volgend
overleg

Actiepunt 78-6 komt te vervallen.
77-04b

Het opnieuw intern bespreken van de omschrijving „het
op afstand bedienen‟ en „onbemand‟.
(regeling vergunningvrij)

77-04b De brief van 29 april 2009 van de VERON. Hierop heeft het Agentschap Telecom geantwoord. Deze
brief is kennelijk niet aangekomen. Er wordt afgesproken dat alsnog een nieuw voorstel door de verenigingen
wordt gemaakt.
79-06

Communicatie over het roepletterbeleid/identificatie
radiostations staat niet op de website van Agentschap
Telecom. Dit zal worden opgepakt.

AB

afvoeren

VERON
VRZA

afvoeren

79-06 Is een week na het AO op de website van het agentschap gepubliceerd.
79-07

Stukje plaatsen in beide verenigingsbladen / websites
i.v.m. bewust verkeerd uitleggen van de nieuwe
bandplannen in het banddeel 1.8 – 2 MHz.

79-07 De tekst hierover is geschreven en gepubliceerd in Electron in de HF-rubriek. In CQ-PA gaat dit in het
eerstvolgende nummer gebeuren.
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Agentschap Telecom:
6.1. Nieuwe secretaris
Mevrouw C. Innemee heeft andere werkzaamheden bij het agentschap op zich genomen. Zij wordt
op passende wijze bedankt door de voorzitter en de verenigingen. De heer G.J. Petersen neemt de
rol van secretaris over.
6.2. Berichtgeving over DGPS-gebruik in de 70 cm band
Voorzitter geeft aan dat er in de diverse amateurbladen en websites veel aandacht is geweest voor
dit item. Ook op de VERON-website staan een aantal berichten. Deze berichten zijn door het
agentschap ter kennisgeving aangenomen.
In dit kader deelt de voorzitter mee dat er slechts twee formele storingsklachten zijn ingediend bij het
agentschap.
6.3. Reacties van de verenigingen op de conceptbeleidsnotitie "Vergunningen voor onbemand
frequentiegebruik radiozendamateurs"
Er zijn twee suggesties gedaan voor het onderbrengen van digitale repeaters in de 70 cm band. Eén
betreft een tijdelijke oplossing voor het frequentiegebied 437,8 – 438 MHz en een tweede voor het
frequentiegebied 438 – 438,2 MHz.
De verenigingen worden bedankt voor de input. Er wordt nu eerst een beleidsstudie uitgevoerd door
het agentschap. Om dit proces niet te frustreren worden voorlopig geen mededelingen gedaan. Na
publicatie van het ontwerpbesluit NFP-wijziging „pakket 2009-2‟ zal het agentschap het mogelijke
vervolg communiceren.
6.4. Verzoeken voor ontheffing van de gebruikersbepalingen
Er komen regelmatig verzoeken voor een ontheffing van de vermogenslimiet binnen bij het
agentschap. Behalve voor EME (Moonbounce) worden er feitelijk geen ontheffingen van de
vermogenslimiet verleend. Het agentschap zal een tekst maken voor publicatie in de amateurbladen.
6.5. Identificatie radiostations (voorheen roepletterbeleid)
Zie agendapunt 4.3.
Het automatisch aanvragen van PI6-identificaties. Dit gaat niet automatisch via de website. De
aanvrager kan deze roepletters schriftelijk per post of e-mail bij het agentschap aanvragen.
6.6. Nieuwe ETSI standaard EN 301 783-1 v1.2.1 (2009-07)
Deze nieuwe ETSI geharmoniseerde norm is specifiek ontworpen voor fabrieksmatig geproduceerde
radioapparatuur bestemd voor radiozendamateurs. Volgens de R & TTE-richtlijn dient alle
radiozendapparatuur te voldoen aan essentiële eisen. Door te verwijzen naar de geharmoniseerde
norm geeft de fabrikant aan dat wordt voldaan aan deze verplichting. Deze eis geldt niet voor
radiozendapparatuur die door de radiozendamateurs is gebouwd (zelfbouw). De eisen van spurious
emissions die in deze standaard worden genoemd, zullen in de “gebruikersbepalingen amateur
frequentiegebruik” worden opgenomen. Deze eisen zijn minder streng dan de huidige limieten voor
ongewenste uitstraling van zelfbouw en/of gemodificeerde commerciële apparatuur.
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Onderwerpen in internationale gremia
De heer Van den Berg: Colin Thomas (IARU) is benoemd tot WRC-12 AI 1.23 CEPT–coördinator.
Bob Whelan heeft afscheid genomen als IARU vertegenwoordiger bij de CEPT. Bram van den Berg
(VERON) volgt hem op.
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Ontwikkelingen in de amateurwereld:
8.1. Antenneregister
Zodra de AMVB is vastgesteld, zal dit aan de verenigingen worden gemeld.
Actiepunt 80-05 (AT-AB).
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8.2. Early access 500 kHz
Agentschap Telecom: Er komt geen early access op basis van opname in het Nationaal Frequentie
Plan (NFP), zoals dit in het verleden bij de 137 kHz is gebeurd.
Wel heeft het agentschap behoefte aan studies als input ten behoeve van WRC-2012 om dit
onderwerp te ondersteunen. De verenigingen zullen een studie uitvoeren en hierover rapporteren
aan het agentschap. De resultaten van de studie zullen ingebracht worden bij de NVC. Verenigingen
zullen daarvoor een collectieve experimenteervergunning aanvragen bij Agentschap Telecom. Over
de inhoud van de aanvraag van de experimenteervergunning wordt door de verenigingen met de
coördinator voor amateurzaken nog overleg gevoerd. Actiepunt 80-03 (AT-AB).
.
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Rondvraag:
De heer Janssen: Hoe staat het met de nieuwe Regeling Storingsklachten? De heer Van Duyvenvoorde
deelt mee dat deze bijna gereed is en binnenkort gepubliceerd zal worden.
VERON (de heer Dogterom): Is het bij het agentschap bekend dat er in 70 cm band in Den Haag op grote
hoogte een TV-station actief is? Het agentschap zal dit onderzoeken.
VERON (de heer Van den Berg): Op 20 en 21 februari 2010 organiseert de IARU Region 1 haar interim
meeting. Het betreft de commissies C4 (HF) en C5 (VHF en hoger). Tot 1 november aanstaande kunnen
er voorstellen worden ingediend. Ook het agentschap kan voorstellen indienen. Indien er voldoende
belangrijke voorstellen zijn zal de VERON deelnemen; het agentschap wordt ook uitgenodigd om dan deel
te nemen aan dit overleg.
VERON (de heer Van den Berg) vraagt of het verslag van het AO niet in samengevatte vorm mag worden
gepubliceerd. Voorzitter antwoordt dat de afspraak is dat een integraal vastgesteld verslag wordt
gepubliceerd. Verzoek van VERON is om een verkort verslag te publiceren. Voorstel slechts samenvatting
in de bladen. Verenigingen gaan dit bespreken maar voorlopig blijft het agentschap bij haar standpunt:
volledige publicatie in de bladen en optioneel op de websites.
De VERON (de heer Van den Berg) betreurt het dat het agentschap niet bij de dag van de radioamateur
aanwezig zal zijn dit jaar.
VRZA voorstellen (heer Van Oosten)
1. Alle correspondentie van de verenigingen krijgt een AO-nummer. Kopie wordt per e-mail aan beide
deelnemende verenigingen verspreid. Hierbij moet duidelijk zijn dat de info voor beide verenigingen
bestemd is, bijv. door dit op te nemen in de tekst of door de ander op te nemen als cc -geadresseerde.
2. Alle correspondentie richten aan de secretaris van het AO. Hiervoor komt een nieuw e-mailadres voor
het AO. Actiepunt 80-04 (AT-GP).
3. Gaarne alle input altijd voorzien van een nummer en datum.
VERON en het agentschap gaan hiermee akkoord.
Het agentschap, de heer Van Duyvenvoorde, verzoekt de verenigingen stukken in de bladen en op de
websites, waarin de namen van medewerkers van het agentschap voorkomen, te anonimiseren (m.u.v.
van de naam van de heer Van Duyvenvoorde. Dit geldt niet voor het verslag van het amateuroverleg.

10 Volgend overleg
Woensdag 10 maart 2010 om 13.00 uur.
11 Sluiting
Voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun inbreng en wenst ze een voorspoedige terugreis.
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Actiepuntenlijst:
80-01

Onderzoeken bakencoördinatie procedure beschrijving

80-02

Bijzondere roepletters (de aanvraag procedure ).
Agentschap Telecom komt met een tekstvoorstel voor de
website van de verenigingen
500 kHz Experimenteervergunning; het agentschap zal
informatie verstrekken aan de verenigingen
Verenigingen die informatie sturen naar secretraris; het
agentschap zal hiervoor een e-mailadres beschikbaar
stellen
Zodra de AMVB over het Antenneregister is vastgesteld,
zal dit aan de verenigingen worden gemeld
Het opnieuw intern bespreken van de omschrijving „het op
afstand bedienen‟ en „onbemand‟.
(regeling vergunningvrij)

80-03
80-04

80-05
77-04b

VERON
en VRZA
AT

Voor volgend
overleg
ASAP

AT

ASAP

AT

GP

AT

AB

VERON
en VRZA

Voor volgend
overleg

