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R.F.G. Denker (PA3AGF)
J. Hoek (PA0JNH)
A.P.M. Zwamborn (PE1GEX)
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W. Visch (PG9W)
M. van der Vlist (PA0MMV)
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Afschrift aan

VERON
D.W. Harms (PA2DW)
H. P. Blondeel-Timmerman (PB2T)

Agenda
1.
2.
3.

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken:
•
VERON: Deelnemers Amateur Overleg d.d. 12-03-2008 (doc. AO 77 02)
•
VERON: Verbod op bediening op afstand (doc. AO 77 02 punt a en doc. AO 77 03)
•
VERON: FM-relaisstations en moedwillige verstoring van radioverkeer (doc. AO 77 02 punt b)
•
VERON: Voortgang m.b.t. examens in de toekomst (doc. AO 77 02 punt c)
•
VERON: Aankondiging in de pers over terugbetaling van geld aan vergunninghouders
(doc. AO 77 02 punt d)
•
VERON: Toegang tot nieuwe en / of concept CEPT stukken (doc. AO 77 02 punt e)
•
VERON: Welke gebruikers zijn er in de band 501-504 KHz in Nederland? (doc. AO 77 02 punt f)
•
VERON: Voortgang en uitvoering m.b.t. antenneregister. Hoe wordt de VERON hierbij betrokken?
(doc. AO 77 02 punt g)
•
VRZA: Deelnemers Amateur Overleg d.d. 12-03-2008 (doc. AO 77 04)
•
VRZA: Reserveren speciale roepletterreeks voor DARES (doc. AO 77 04)
4. Vaststellen agenda

Onderdeel Ministerie van Economische Zaken
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5.
6.
7.
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10.
11.
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Bespreken verslag/actiepuntenlijst (doc. AO 76 07)
ATOF-Beleid
Onderwerpen in internationale gremia (doc. AO 77 05)
Ontwikkelingen in de amateurwereld
Rondvraag
Volgend overleg
Sluiting

Verslag
1. Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers van harte welkom.
2. Mededelingen
Voorzitter deelt mee dat het het registratiebewijs dat aan alle voormalige vergunninghouders is toegestuurd,
het zogenoemde ‘plastic kaartje’, alleen geldig is in Nederland. Voor het buitenland is het noodzakelijk het
amateur station license te kunnen laten zien. Dit omdat het plastic kaartje maar gedeeltelijk voldoet aan de
eisen van TR 61-01. Met name de eis dat de license in het Nederlands, Engels, Duits en Frans moest
worden afgedrukt was niet realiseerbaar op het kleine formaat van het kaartje.
Op het voormalige A en B certificaat stond ‘morse code included’. Op de nieuwe licenses staat dit ook.
De toegang tot het registratiesysteem lijkt alleen met 1 browser te werken, namelijk Internet Explorer.
Agentschap Telecom zal uitzoeken of dit klopt.
In de mededeling van Agentschap Telecom staat een verwijzing naar een link op de ERO website. Volgens
dhr. A van den Berg is de link niet meer actief op de ERO website. Onlangs is de website van de ERO
overgegaan naar een compleet nieuwe lay-out en is de link niet meer aanwezig. Het artikel staat nog steeds
op de website van de ERO, maar moet worden opgezocht.
Dhr. A. van den Berg (VERON) stelt dhr. A.P.M. Zwamborn voor. Hij is lid van de Werkgroep Overheid en
Vergunningen. Ook dhr. R.F.G. Denker wordt voorgesteld en is kandidaat voor de functie van algemeen
voorzitter. Dhr. D.W. Harms, huidig algemeen voorzitter van de VERON zal deze functie neerleggen i.v.m.
zijn drukke werkzaamheden in een nieuwe baan. Verder zal dhr. A. van den Berg vandaag als
delegatieleider van de VERON optreden. Tevens zal dhr. H.P. Blondeel-Timmerman zich terugtrekken uit het
hoofdbestuur van de VERON.
3. Vaststellen agenda
Veron stelt voor om de vragen m.b.t. het registratiebewijs te behandelen als ingevoegd agendapunt. Agenda
wordt aangepast en hierna vastgesteld.
4.

Ingekomen stukken:
•
VERON: Deelnemers Amateur Overleg d.d. 12-03-2008 (doc. AO 77 02 met Annex 1)
Wordt ter kennisgeving aangenomen.
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•
VERON: Verbod op bediening op afstand (doc. AO 77 02 punt a en doc. AO 77 03)
De ministeriële regeling is reeds vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling is op
28 februari 2008 van kracht geworden. Het op afstand bedienen is hierin niet toegestaan. De werkgroep
Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidtoets heeft aangegeven dat het handhaven van ‘op
afstandbediend’ lastig is. Op basis van deze uitkomst heeft DGET besloten ‘het op afstand bedienen’
niet toe te staan, ondanks het commentaar dat stond vermeld in de aan DGET gerichte brieven van
VERON en VRZA.
Agentschap Telecom heeft het intern opnieuw besproken en zal het nogmaals aankaarten bij DGET. Op
welk termijn dit zal gebeuren is op dit moment nog niet bekend. In de definitieve versie van de
ministeriële regeling zijn de frequentiebanden en toegestane vermogens voor radiozendamateurs zoals
geplaatst in de Staatscourant, een paar foutieve frequenties en vermogens genoemd. Bij publicatie in
Brussel was deze tabel wel correct. Op grond hiervan zal dit in het pakket van wijzigingen worden
meegenomen. De wijziging van ‘Verbod op bedienen op afstand’ zal in een separaat traject met DGET
besproken moeten worden, aangezien dit een expliciet besluit vereist.
VERON: FM-relaisstations en moedwillige verstoring van radioverkeer
(doc. AO 77 02 punt b)
Dhr. H.B. van Dijk bedankt de amateurs die vrijwillig een bijdrage hebben geleverd aan het oplossen van
de storing(en) op de FM-relaisstations in Rotterdam (o.a. door het aanbrengen van een toonslot). De
bijdrages van de amateurs worden zeer op prijs gesteld. De bijdrages kunnen in alle openheid
plaatsvinden, want de gegevens van zowel melders als vermoedelijke stoorders blijven anoniem!
Afgelopen zondag heeft het agentschap in de Zaanstreek, in samenwerking met de politie, een actie
uitgevoerd waarbij een stoorder uit de lucht is gehaald.
•

•
VERON: Voortgang m.b.t. examens in de toekomst (doc. AO 77 02 punt c)
Er is op 1 februari 2007 een overleg geweest met Agentschap Telecom over de voortgang m.b.t. de
examens in de toekomst. Het verslag hiervan is naar de verenigingen gestuurd. Begin februari was de
concept ministeriële regeling gereed, maar behoefde nog een aanpassing. Hierna is de regeling
aangepast en opnieuw verstuurd. Vermoedelijk zal binnen vier weken de publicatie plaatsvinden. Mede
op grond van de ontvangen externe reacties zal vervolgens bekeken worden of de examenregeling
aangepast dient te worden.
VERON: Aankondiging in de pers over terugbetaling van geld aan vergunninghouders
(doc. AO 77 02 punt d)
Terugbetaling van geld aan vergunninghouders betreft landmobiele en maritieme vergunninghouders.
Dit is niet van toepassing op radiozendamateurs.
•

•
VERON: Toegang tot nieuwe en / of concept CEPT stukken (doc. AO 77 02 punt e)
Documenten op de ERO-website zijn openbaar en door iedereen te downloaden. Alleen enkele
documenten waar een klein slotje voor staat zijn vertrouwelijk. Indien er specifieke documenten zijn
waar informatie in staat die voor de zendamateurs van belang zijn (en niet openbaar zijn) kan altijd aan
een bekende medewerker van Agentschap Telecom gevraagd worden om het document beschikbaar te
stellen.
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VERON: Welke gebruikers zijn er in de band 501-504 KHz in Nederland?
(doc. AO 77 02 punt f)
Antwoord: Nihil. Vervolgens vraagt VERON, vooruitlopend op WRC 2011, of er mogelijkheden zijn om
de band 501-504 KHz in Nederland in gebruik te laten nemen door de zendamateurs, als een ‘early
access’.
Afgesproken wordt dat er een gezamenlijk verzoek van beide verenigingen ingediend zal worden om te
onderzoeken of de zendamateurs, vooruitlopend op een eventueel WRC besluit toegang kunnen krijgen
tot deze frequentieband.
•

VERON: Voortgang en uitvoering m.b.t. antenneregister. Hoe wordt de VERON hierbij
betrokken? (doc. AO 77 02 punt g)
Er is contact geweest met DGET hierover. De wijziging van de Telecomwet ligt in conceptvorm bij de
Eerste Kamer. Het antenneregister is hierin opgenomen. Hoe het wetsvoorstel er verder uitziet is bij
Agentschap niet bekend. Waarschijnlijk zal over 4 weken de publieke consultatie van de concept
wijziging Telecomwet plaatsvinden. Graag zouden de beide verenigingen het voorstel van de
wetswijziging willen ontvangen. Er wordt geadviseerd om dit rechtstreeks aan DGET te vragen. Ook
wordt het wetsvoorstel vermoedelijk via het NFO (Nationaal Frequentie Overleg) verspreid.
•

•
VRZA: Deelnemers Amateur Overleg d.d. 12-03-2008 (doc. AO 77 04)
Wordt ter kennisgeving aangenomen.
•
VRZA: Reserveren speciale roepletterreeks voor DARES (doc. AO 77 04)
VRZA vraagt of het mogelijk is om voor DARES een roepletterreeks te reserveren. Dit is wel mogelijk als
de stichting DARES een officieel verzoek met een gedetailleerde motivatie hiervoor indient bij het
agentschap. Deze vraag heeft de VERON als kennisgeving aangenomen.
Er wordt gesproken over een oplossing binnen de PI9D-reeks
5.

Bespreken verslag / actiepuntenlijst (doc. AO 76 07)

73-11
75-07
76-05

a

Dhr. B. van Dijk zal intern navragen of monitoring onderzocht
heeft of de bakens, die geen verlenging aangevraagd hebben,
ook daadwerkelijk uit de lucht zijn.

BvD

Voor volgend
overleg

Actiepunt loopt nog.
76-05

b

Dhr. J. Janssen (VERON) vraagt of het gegeven commentaar
op artikel 13 in het concept van 26-04 (Regeling gebruik
frequentieruimte zonder vergunning 2007) verwerkt is. Het
gaat hier om de omschrijving van ‘op afstand bedienen’.

AB

Voor volgend
overleg

76-05

c

Voorzitter zal navragen bij DGET welke tekst er gebruikt wordt
voor het begrip onbemand.

AB

Voor volgend
overleg
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Beide actiepunten zijn beantwoord. Zal behandeld worden bij de ingekomen stukken.
Actiepunten kunnen afgevoerd worden.
76-07

Voorzitter zal duidelijkheid geven over de reeks van tekens
waaruit gekozen kan worden.

AB

Voor volgend
overleg

Bij bijzondere roepletters zijn alle cijfers en letters toegestaan, behalve leestekens en Q-codes.
Actiepunt kan afgevoerd worden.
6. ATOF-Beleid
D-star repeaters zijn toegestaan. Binnen het ATOF beleid worden ze onder art. 8.2.9. “andere digitale
experimenten’ toegestaan. De frequenties die beschikbaar zijn, zijn de frequenties voor Packet radio, zolang
deze niet gebruikt worden. Het betreft met name de duplex kanalen in de 70 cm band. Aangezien Packet
radio steeds minder gebruikt wordt is er ruimte. In de 2 m band zijn geen digitale duplexkanalen en daarom
zullen geen onbemande stations worden toegestaan. Op dit moment zijn er 4 aanvragen binnengekomen
voor een 70 cm D-star repeater. De verleningsprocedure hiervan loopt nog, met name de internationale
coördinatie vergt veel tijd. Er is nog geen enkele toestemming verleend.
Het ATOF beleid is voor een groot deel opgehangen aan de bandplannen van de IARU. Indien deze
bandplannen worden aangepast dan is dat een reden het ATOF beleid hierop aan te passen. Wellicht wordt
het bandplan tijdens de komende IARU conferentie in het najaar van 2008 aangepast om meer digitale
repeaters in te passen.
Er komen ook regelmatig ATOF verzoeken binnen voor de banden die niet in het ATOF beleid genoemd
worden. In de 10 meter band worden repeaters toegestaan conform het bandplan en het IARU HF managers
handbook H 4.5. Hierin wordt een herhalingsafstand tussen twee repeaters op dezelfde frequentie genoemd
van 250 km. Gezien de repeaters in de ons omringende landen is er ruimte voor 1 repeater in Nederland. Op
dit moment is 1 aanvraag in behandeling.
In de 6 meter band worden geen onbemande stations toegestaan met uitzondering van 1 baken. Dit is met
defensie overeengekomen tijdens de onderhandelingen over het toestaan van radiozendamateurs in de 6 m
band.
7. Registratiebewijs
VERON deelt een overzichtje uit met een aantal vragen over het nieuwe registratiebewijs van Agentschap
Telecom.
•
Wie is de geregistreerde van de verenigingszenders?
Het verenigingsbestuur is de geregistreerde.
•
Wie kan wijzigingen aanbrengen in de registratie van de verenigingszenders?
De geregistreerde is verantwoordelijk voor het aanbrengen van wijzigingen.
•
Wie kan bijzondere roepletters aanvragen van de vereniging?
Het verenigingsbestuur kan bijzondere roepletters aanvragen.
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Waar vind ik de vastgestelde teksten (Telecommunicatiewet en Ministeriele Beschikkingen) voor het
aanpassen van het cursusboek ‘Voorschriften’?
Alle vastgestelde teksten zijn te vinden in de Staatscourant. De laatste wijzigingen zijn te vinden in de
Staatcourant van 29 februari 2008. Dit geldt ook voor het antenneregister. Tevens zijn de teksten te vinden
op www.wetten.overheid.nl
•

•
Wanneer wordt er voor het eerst over de nieuwe voorschriften geëxamineerd?
Is nog onbekend. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe voorschriften.
De coördinator radiozendamateurs dhr. G. Petersen (Agentschap Telecom) stelt de examencommissie
schriftelijk op de hoogte van de relevante wijzigingen van de regelgeving. Na publicatie van de relevante
regelgeving zal hij de examencommissie verzoeken dit te implementeren in de examenstof. De ervaring leert
dat voor de implementatie een redelijk termijn genomen wordt, hierdoor kunnen ook alle cursussen en de
cursusboeken up todate gemaakt worden. De verwachting is dat in het voorjaar van 2009 de nieuwe
voorschriften geëxamineerd worden.
Wanneer wordt er gecontroleerd of iemand die zich registreert ook daadwerkelijk is geslaagd voor
het betreffende examen (en dus bevoegd is)? Hoe wordt dit gecontroleerd? Hoe is dit geregeld voor
buitenlanders met een HAREC certificaat
Alleen als je in de geslaagdendatabase staat kan je je registreren. Controle hierop vindt plaats via het
sofinummer. De eerste registratie vindt schriftelijk plaats via het examen. Beveiliging hiervan ligt bij de
overheid. De controle hiervan bij buitenlanders met een HAREC certificaat geschied via een kopie van het
paspoort. Hierna krijg je de codes en kan je je registreren.
•

Hoe is het geregeld met bijzondere roepletters m.b.t.: te kiezen prefix en suffix? Is het noodzakelijk
om 2 cijfers in de prefix te kiezen?
Het is mogelijk om als suffix van bijzondere roepletters meer dan 3 letters toe te wijzen, of te kiezen voor
andere tekens. Alle cijfers en letters zijn toegestaan, behalve leestekens en Q-codes.
Bijzondere roepletters kunnen voor maximaal één jaar worden gereserveerd voor conteststations. De termijn
waarbinnen een aanvraag voor bijzondere roepletters kan worden gedaan, is ten hoogste zes maanden. Het
lijkt er momenteel op dat het systeem bij het agentschap alleen roepnamen met 2 cijfers accepteert. Het
Agentschap gaat dit uitzoeken.
•

•
Hoe vaak kunnen bijzondere roepletters worden aangevraagd en voor welke periodes?
Zo vaak als men maar wil. Bijzondere roepletters hebben wel een maximale looptijd. Toewijzing vindt plaats
op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Bijzondere roepletters kunnen per activiteit worden
aangevraagd voor een periode van maximaal 16 dagen.
•
Nihil.

Wat zij de kosten van bijzondere roepletters?

•
Nihil.

Zijn er kosten verbonden aan het registreren? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten?
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Zijn er kosten verbonden aan het wijzigen van een registratie? Zo ja, hoe hoog zijn deze kosten?

8. Onderwerpen in internationale gremia (doc. AO 77 05)
Zie inputdocument AO 77 05. In dit ECC document hebben 13 CEPT administraties gereageerd op de
IARU1 vragenlijst over het toezicht van de administraties op de wettelijke voorschriften van het gebruik van
zendamateurstations in deze landen. De belangrijkste conclusie is, dat de verantwoordelijke autoriteiten
geen voordurende frequentiemonitoring doen van radiozendamateur communicatie en gewoonlijk pas
maatregelen nemen n.a.v. van klachten over overtredingen. De administraties hebben verder aangegeven,
dat ingeval van infringements (overtredingen) gehandeld zal worden volgens de ITU aanbevelingen.
De examencommissie heeft de mening van de ECC/WGRA gevraagd, over de zwaarte van examen als
gevolg van de invoering van digitale vraagstukken. Deze examenvragen zijn als onderdeel van de
aanpassing van de ECC/HAREC recommandatie 61-02 kortgeleden ingevoerd. WGRA is van mening dat
invoering van digitale examenvraagstukken niet mag leiden tot verzwaring van het radioamateurexamen.
Administraties zijn verzocht digitale vraagstukken op te sturen naar de ERO met opzet om deze op de ERO
website te publiceren.
Dhr. J. Hoek (VERON) vraagt zich af of er ook onderwerpen verwijderd kunnen worden uit de syllabus. Er
zijn de laatste jaren alleen onderwerpen aan toegevoegd. Hier is op dit moment nog geen oplossing voor. In
overleg met de examencommissie zal hier naar gekeken moeten worden. In de examencommissie zitten
vakkundige mensen die hier naar kunnen kijken.
Voor de N- en F-vergunning staat er duidelijk aangegeven wat je moet weten voor het examen.
9. Ontwikkelingen in de amateurwereld
VERON heeft de DVD ‘Welkom in de wereld van de radioamateurs’ gemaakt en verspreid. Verschillende
medewerkers van Agentschap Telecom hebben deze bekeken en spreken hun complimenten uit hierover!
10. Rondvraag
Dhr. J. Janssen (VERON) vraagt of de ‘Regeling storingsklachten’ nog dit jaar zal wijzigen. Dhr. B. van Dijk
van het agentschap informeert de vergadering dat op korte termijn een beleidsregel betreffende EMC
storingen van kracht zal worden. De Staatssecretaris van Economische Zaken is voornemens deze
beleidsregel omstreeks eind maart 2008 vast te stellen. De invoering van de beleidsregel zal gevolgen
hebben voor de regeling storingsklachten en daarom werkt het agentschap aan het wijzigen van deze
regeling. Niet duidelijk is of de wijziging in 2008 af te ronden.
Dhr. R. Denker (VERON) vraagt naar organisatieschema van het agentschap. Voorzitter legt in het kort uit
dat de aanwezigen van Agentschap Telecom van verschillende afdelingen zijn. Dhr. B. van Dijk (afd.
Toezicht), Dhr. A. Ballast en Dhr. G. Petersen, en Mw. C. Innemee (afd. FIS). Verder is er de afdeling
Vergunningen en natuurlijk zijn er de diverse stafafdelingen. Binnenkort zal de reorganisatie binnen het
agentschap worden afgerond waarbij de afdelingen ‘Vergunningen en FIS’ samengevoegd worden.
Dhr. A. van den Berg (VERON) stelt voor om bij het volgende Amateur Overleg ‘Frequentie-allocatie amateur
en amateursatellietdiensten’ op de agenda te zetten. VERON en VRZA zullen een inputdocument maken.
Hierin zullen de wijzigingen voor het NFP 2009 en de amateur-behoefte voor de WRC 2011 worden bekend
gemaakt en toegelicht. Onder dit agendapunt zal de 5 MHz meegenomen worden.
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Dhr. J. Janssen vraagt of het mogelijk is om op de website een bericht te plaatsen waarin vermeld staat dat
er in het buitenland een officieel papier nodig is voor de zendamateur en in het binnenland een kaartje
voldoende is.
Dhr. W. Visch (VRZA) vindt het jammer dat dhr. D. Harms niet aanwezig kon zijn bij deze vergadering. Hij
bedankt hem hartelijk namens de VRZA voor zijn inbreng en wenst hem het beste toe. Namens de VRZA
wordt hij hartelijk bedankt! Dhr. B. van den Berg (VERON) zal deze woorden aan hem overbrengen.
Dhr. A. Ballast (Agentschap Telecom) vertelt dat er i.v.m. ATOF geen dekkingsplicht bestaat, m.a.w. er
bestaat geen verplichting voor het verzorgingsgebied, alleen een uitrolverplichting.
Ook wordt dhr. D. Harms (VERON) namens Agentschap Telecom hartelijk bedankt voor de prettige
samenwerking en wensen wij hem het beste toe. Hartelijk dank!
11. Volgend overleg
Het volgend Amateur Overleg zal plaatsvinden op woensdag 1 oktober 2008. De locatie is op dit moment
nog niet bekend. Dit zal nog worden doorgegeven.
12. Sluiting
Voorzitter bedankt alle deelnemers voor hun inbreng en wenst een ieder een goede thuisreis.
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Actiepuntenlijst
76-05

b

Dhr. J. Janssen (VERON) vraagt of het gegeven commentaar
op artikel 13 in het concept van 26-04 (Regeling gebruik
frequentieruimte zonder vergunning 2007) verwerkt is. Het
gaat hier om de omschrijving van ‘op afstand bedienen’.

AB

Afvoeren

76-05

c

Voorzitter zal navragen bij DGET welke tekst er gebruikt wordt
voor het begrip onbemand.

AB

Afvoeren

76-07

Voorzitter zal duidelijkheid geven over de reeks van tekens
waaruit gekozen kan worden.

AB

Afvoeren

73-11
75-07
76-05

Dhr. B. van Dijk zal intern navragen of monitoring onderzocht
heeft of de bakens, die geen verlenging aangevraagd hebben,
ook daadwerkelijk uit de lucht zijn.

BvD

Voor volgend
overleg

77 02

Agentschap Telecom zal uitzoeken of de toegang tot het
registratiesysteem met 1 of meerdere browsers werkt.

AB

Voor volgend
overleg

77-04

Het opnieuw bespreken met DGET van de omschrijving ‘het
op afstand bedienen’ en ‘onbemand’.

AB

Voor volgend
overleg

77-04

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 de frequentieband 501 –
504 KHz in Nederland.

VERON
VRZA

Voor volgend
overleg

77 04

Agentschap Telecom zal uitzoeken of er alleen roepletters met
2 cijfers accepteert wordt door het systeem.

AB

Voor volgend
overleg

77 10

Uitzoeken of er op de website van het agentschap een
berichtje geplaatst kan worden dat er in het buitenland een
officieel papier nodig is voor de zendamateur en voor het
binnenland een kaartje voldoende is.

AB

Voor volgend
overleg

a

