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Agenda 

 

1. Opening 

2. Mededelingen (verenigingen en Agentschap Telecom) 

3. Vaststellen agenda 

4. Ingekomen stukken: AO 81-01 VERON VRZA 

Wordt hier behandeld voorzover dit niet ook al bij 6 wordt behandeld 

4.1. Scheiding baken- en relaisstations m.b.t. vergoedingen ATOF 

4.2. Bedienen op afstand  

5. Bespreken vorig verslag / actiepuntenlijst  

6. Agentschap Telecom: 

6.1. Berichtgeving DGPS-gebruik in de 70 cm-band (AT en AO 81-01) 

6.2. Vervolg op de conceptbeleidsnotitie vergunningen voor onbemand Frequentiegebruik 

radiozendamateurs (AT AO 81-02, AO 81-01) 

6.3. Status Antenneregister (AT en AO 81-01) 

6.4. 500 kHz status van het experiment (AT en AO 81-01) 

7. Onderwerpen uit internationale gremia 

IARU-conferentie 

WRC AI 1.23 (500 kHz) 

8. Ontwikkelingen in de amateurwereld 

9. Rondvraag 

10. Volgend overleg 

11. Sluiting 
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1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. 

 

2. Mededelingen (verenigingen en Agentschap Telecom) 

2.1. Agentschap: per 6 april 2010 begint de nieuwe directeur-hoofdinspecteur (DHI) de heer P. 

Spijkerman. 

 

2.2. Agentschap: er zijn problemen met het register met betrekking tot het verlenen van bijzondere 

roepletters voor perioden langer dan 28 dagen. Het register is hiervoor nog niet aangepast. De ict-kosten 

voor het aanpassen zijn hoog. Daar is momenteel geen geld voor. Daarom worden de aanvragen voor 

bijzondere roepletters die voor een periode van maximaal een jaar geldig blijven, ten behoeve van 

contesten, niet op elektronische, maar op schriftelijke wijze afgehandeld. Dit betekent: aanvragen van 

bijzondere roepletters voor langere periodes t.b.v. contestactiviteiten, schriftelijk indienen bij het 

agentschap. 

 

2.3. Agentschap:  op 4 februari 2010 is er overleg geweest met BIPT (BE) en BnetzA (DE) over 

DGPS-gebruik in de 70 cm-amateurband. Het is een constructief gesprek geweest. Echter, er zijn nu nog 

geen concrete inhoudelijke resultaten te melden (wordt vervolgd). 

 

2.4. Agentschap: de aanvraag voor een 70 MHz-allocatie voor radiozendamateurs door VERON en 

VRZA is op 9 maart ontvangen. Het agentschap staat in principe positief tegenover dit verzoek. 

Behandeling vergt afstemming met belanghebbenden en zal bij positieve uitkomst kunnen leiden tot een 

wijziging van het NFP. Op voorhand staat een positieve uitkomst zeker niet vast. 

 

3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken: AO 81-01 voorgestelde agendapunten VRZA en VERON 

4.1. Scheiding bakens en relaisstations. 

Er wordt tijdens de vergadering een voorstel ingediend, waarin de procedure voor het verlenen van een 

aanvullende toestemming voor onbemand frequentiegebruik van bakenstations wordt beschreven. Het 

agentschap gaat dit voorstel bestuderen en komt hier in een later stadium op terug. Doc AO 81-03 

 

4.2. Het bedienen op afstand. 

Het gezamenlijke tekstvoorstel van VRZA en VERON is besproken. 

Prima voorstel met een aantal kleine aanpassingen. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de 

hoofdafdeling Toezicht en na goedkeuring (is een voorwaarde) daarna worden vastgesteld. 

VERON: Tijdens de IARU-R1 interim meeting in Wenen, is het volgende voorgesteld: lARU-leden 

worden aangemoedigd om internet gate-ways met en naar HF-stations te stimuleren. Voor grensover-

schrijdende internet gate-ways voorziet recommendation T/R 61-01 hier niet in, en zal moeten worden 

aangepast. Het agentschap neemt dit ter kennisgeving aan. 

 

5. Bespreken vorig verslag / actiepuntenlijst 

Actiepunten: 

80-01- Doc AO 81-03 ontvangen, AT zal dit bestuderen. Actie: voor volgend overleg. 

80-02 Bijzondere roepletters. Actiepunt blijft staan. Binnenkort. 

80-03 Experimenteervergunning 500 kHz: is voltooid. 

80-04 Aanmaken e-mail account: is voltooid. 

80-05 AMVB antenneregister toezenden. Is verzonden. Voltooid. 

77-04b Het op afstand bedienen. Het document is ontvangen. Zal worden behandeld. Actiepunt 

afvoeren. Nieuw aanmaken. 

 

6. Agentschap Telecom: 

6.1. Berichtgeving DGPS-gebruik in de 70 cm-band 

Er is één vergunning verleend aan de firma CNH voor een grensoverschrijdend DGPS-netwerk in de 

444 MHz. Dit is gedaan om tot één geharmoniseerd (m.b.t. frequentiegebruik) netwerk in België en 

Nederland te kunnen komen. Andere aanvragen voor DGPS-vergunningen zullen in de 438 – 440 MHz 
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worden verleend, conform de huidige regelgeving. Op 3 februari 2010 heeft het agentschap een 

informatieve brief hierover aan de beide verenigingen gezonden. 

 

6.2. Vervolg op de conceptbeleidsnotitie vergunningen voor onbemand Frequentiegebruik 

radiozendamateurs 

Doc AO 81-01 bijlage 1. Het deel over duplex packetrepeaters in 438.0 – 438.2 MHz is niet opgenomen. 

Volgens de verenigingen is er rond de 144.900 MHz behoefte aan meer kanalen voor hotspots. Het 

agentschap kan hierin meegaan en besluit dat het hele digitale deel algemeen ter beschikking van 

digitale modes gesteld wordt. Er zijn daar dan bijvoorbeeld onbemande D-star hotspots mogelijk. Het 

APRS-kanaal 144.800 MHz is hiervan uitgezonderd. 

Er zijn een aantal inhoudelijke en vormvoorstellen gedaan die doorgevoerd zullen worden, waarna het 

ter vaststelling wordt aangeboden aan hoofd Veiligheid. Voor 1 april aanstaande zal een finale 

vastgestelde versie aan de verenigingen worden gezonden. 

 

6.3. Status Antenneregister 

Per 9 maart kan het gebruikersregister worden aangevuld met informatie over de antenne-installatie. Er 

is hierover een brief verzonden naar alle geregistreerde zendamateurs met daarin de verplichting de 

antenne-installatie, of het niet hebben van een antenne te registreren. 

Door de enorme drukte zijn de servers bij het Agentschap regelmatig overbelast. Hier is niks aan te 

doen, het advies: een tijdje later nogmaals proberen. Bovendien komt er in het tweede kwartaal 2010 

een tool beschikbaar op de site van het agentschap, waarmee de plaatsbepaling van de antenne-

installatie door middel van het klikken op een luchtfoto kan worden ingevoerd. Na de zomer zal het 

agentschap alle radiozendamateurs die nog geen melding over hun antenne-installatie hebben 

gedaan,door middel van een brief hier nogmaals op wijzen. Bij uitblijven van de registratie kunnen 

juridische stappen volgen. 

 

6.4. Status van het 500 kHz-experiment 

Het experiment is voortvarend van start gegaan. Er zijn 84 deelnemers en er zijn al leuke verbindingen 

gemaakt. Er komt een separaat overleg van het agentschap met de beide vergunninghouders over de 

rapportage. Doel van deze rapportage is deze in te dienen bij de CEPT en ITU als ondersteunende 

studie bij de behandeling van AI 1.23 tijdens de WRC-2012. AI 1.23 gaat over het krijgen van een 

permanente toewijzing aan de amateurdienst in de buurt van 500 kHz. 

 

7. Onderwerpen uit internationale gremia 

VERON: IARU meeting in Wenen 

HF: zorgen over hinderlijk gedrag door mederadiozendamateurs. Verenigingen pogen hier iets aan te 

doen. 

Internet gate-ways voor met name op de HF-banden: verenigingen is gevraagd deze toepassing te 

stimuleren. 

WRC-2012: 500 kHz: Er is een sterke voorkeur vanuit de radioamateurgemeenschap voor één 

internationaal geharmoniseerd bandsegment. Agentschap WRC-2012 500 kHz: binnen CEPT zijn er 

twee duidelijke tegenstanders, Rusland en Frankrijk. Hierdoor wordt het erg moeilijk om tot een 

gedragen CEPT-standpunt te komen. Buiten Europa is ook de USA tegen. 

 

VHF en hoger: aanpassing 23 cm-bandplan. Er wordt een 2
e
 DX-segment overwogen heel laag in de 

band. Dit i.v.m. de ontwikkelingen van het Galileo satellietnavigatiesysteem. 

 

8. Ontwikkelingen in de amateurwereld 

VRZA: morse-examen. Een Nederlandse radiozendamateur is geslaagd voor een BIPT-erkend morse-

examen. Hij heeft van het BIPT hiervoor een certificaat ontvangen. Kan hij na het overleggen van dit 

certificaat bij het agentschap de aantekening "morsecode included" ontvangen? 

Nee, het agentschap neemt sinds de afschaffing van het CW-examen geen nieuwe verzoeken meer  in 

behandeling. Hoe zit het met Frankrijk waar het verplicht lijkt voor een radiozendamateur een 

"morsecode included" aantekening te hebben om op de HF-banden in phone te mogen uitzenden? 

Het agentschap zal dit uitzoeken.  
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9. Rondvraag 

VERON; IARU–monitoringservice met name intruderwatch. Wat doet het agentschap met meldingen? 

Het agentschap geeft aan dat afhankelijk van de bevindingen van het agentschap er eventueel een 

report of infringement gestuurd kan worden aan de administratie van het betreffende land. 

 

VERON: ontwikkelingen Nederlandse Antillen (BES-Eilanden), welke roepletterreeks; prefixen gaat men 

krijgen? Aangezien het kabinet is gevallen, ligt ook de verandering van de status van de Nederlandse 

Antillen stil. Als er hierover iets te melden is, zal het agentschap dit doen. 

 

VERON: andere tekst voor apparatuureisen. Nu feitelijk de ETSI-norm. Het agentschap geeft aan dat dit 

wordt meegenomen in de herziene versie van regeling gebruik frequentieruimte zonder vergunning 2008 

en in de gebruikersbepalingen. 

 

VRZA: twee roepletters voor verenigingsstations. Verenigingen willen gaarne meerdere roepletters aan 

personen en verenigingen kunnen toekennen. Het agentschap begrijpt de wens van de VRZA. Het 

agentschap onderkent geen nut en noodzaak. Tevens leidt een dergelijke wijziging tot ingrijpende 

aanpassing van het register. Deze ict-aanpassing is heel duur en dit is financieel niet haalbaar. 

 

DARES (Wim Visch PG9W) centre of activities t.b.v. emergency traffic. Deze frequenties worden met 

name in het weekend intensief gebruikt door conteststations. Dit terwijl er reddingsacties na 

aardbevingen in Haïti en Turkije zijn, er grote stormen in Frankrijk, Spanje en Madeira zijn, waarbij er 

daadwerkelijke inzet van DARES-equivalenten in het buitenland actief zijn. 

Wat kan het agentschap hieraan doen? Agentschap: dit is zowel een gedragsaangelegenheid als een 

propagatietechnische aangelegenheid. Niet iedereen zal dit emergency verkeer in het buitenland kunnen 

waarnemen. Naar aanleiding van dit punt wordt de verenigingen gevraagd na te denken over items die 

het agentschap zou kunnen opnemen in een nieuwsbrief. 

 

10. Volgend overleg 

6 oktober 2010 (onder voorbehoud van vakanties). 

 

11. Sluiting 

Voorzitter bedankt de deelnemers voor het constructieve overleg. 

 

Actuele Actiepunten 
 

80-01 
 

Onderzoeken bakencoördinatie procedurebeschrijving 
Doc AO 81-03 bestuderen 

VERON 
VRZA+ 

AT 

Voor 
volgend 
overleg 

80-02 
 Bijzondere roepletters (de aanvraag procedure).  

Agentschap Telecom komt met een tekstvoorstel voor de 
website van de verenigingen 

AT Binnenkort 

81-01 
 

Tekstvoorstel “bedienen op afstand” uitwerken en 
terugkoppeling 

AT 
Voor 

volgend 
overleg 

81-02 
 Overleg organiseren over de 500 kHz-rapportage met de 

2 vergunninghouders 
AT ASAP 

81-03 
 

Onderzoek CW-eis Frankrijk t.b.v. gastlicenties AT 
Voor de 
zomer 

 


