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1. Opening
Voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de deelnemers.
2. Mededelingen (verenigingen en Agentschap Telecom)
2.1. VERON:
13 april a.s. wordt de verenigingsraad (VR) gehouden te Apeldoorn.
Van 19 tot 21 april houdt de IARU Region 1 in Wenen een vergadering van
committee 4 en 5.
Verzoek aan de secretaris om de stukken van het AO te voorzien van een
versiedatum en -nummer. Dit verzoek wordt ingewilligd.
2.2. VRZA:
Op 13 april a.s. wordt de algemene ledenvergadering gehouden in de Witte
Bergen te Hilversum.
Michiel van der Vlist neemt afscheid van het amateuroverleg. Hij heeft daaraan
meer dan 25 jaar deelgenomen. De aanwezigen bedanken hem voor zijn
inspanningen gedurende deze lange periode.
Dit jaar wordt de GAREC gehouden van 25 – 28 juni in Zürich. Voor Nederland
zullen hieraan vertegenwoordigers van DARES deelnemen.
2.3. Agentschap Telecom:
2.3.1. Afscheid van de heer Ballast:
De heer Ballast neemt afscheid als voorzitter van het amateuroverleg. Het
voorzitterschap zal worden overgenomen door het hoofd van de afdeling
Veiligheid. De heer Ballast neemt ook afscheid als coördinator
amateurzaken. Zijn opvolger zal op een later tijdstip bekend gemaakt
worden. De aanwezigen bedanken de heer Ballast voor zijn jarenlange
inzet en geven aan dit zeer gewaardeerd te hebben.
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4.

2.3.2. Afdeling Toezicht:
De afdeling Toezicht is weer vertegenwoordigd bij het amateuroverleg. De
coördinator storingsmeldingen van de afdeling Toezicht, de heer Anema,
heeft zich tijdens de vergadering voorgesteld.
2.3.3. Troonswisseling:
In verband met de troonswisseling is het secundaire gebruik van de 13 cm
band niet toegestaan in een straal van 40 km rond Amsterdam, gerekend
vanaf de Dam op 29 en 30 april en 1 mei. Dit gebied is gesloten voor
amateurgebruik in deze band. Ook is het niet toegestaan om van buiten
dit gebied met een richtantenne in de richting van het gesloten gebied te
zenden.
Het agentschap maakt het bovenstaande z.s.m. formeel bekend.
(Actie AT 87-01). De verenigingen zullen dit bericht met de
radiozendamateurs communiceren.
2.3.4. Secundair gebruik 13 cm band:
De gebruiksintensiteit in en rond de 13 cm band neemt toe. Op grond
hiervan is het agentschap een onderzoek begonnen om het gedeelde
frequentiegebruik rond deze frequenties beter te kunnen accommoderen.
Radiozendamateurs hebben in deze band de secundaire status. Een
secundaire gebruiker dient zich ervan te overtuigen dat een frequentie niet
in gebruik is voor hij een uitzending start, maar hoe doet hij dit? Luisteren
en als hij niks hoort een uitzending starten? In de huidige tijd is dat niet
meer voldoende. Voor de amateurband betekent dit dat de invulling van
het begrip secundair gebruik nader onderzocht gaat worden. Wellicht
moeten hiervoor nieuwe tools worden ontwikkeld. Dit alles in overleg met
de primaire gebruikers. Het uiterst denkbare scenario om deze
problematiek op te lossen is het voorgoed “sluiten “van deze band of een
deel van de band voor radiozendamateurs. Vooralsnog gaat het
agentschap hier niet van uit en zoekt zij naar een acceptabele oplossing
voor de betrokken partijen. De verenigingen geven aan dit te begrijpen en
graag mee willen werken aan het vinden van een werkbare oplossing.
Verenigingen en het agentschap gaan daarnaast werken aan een nieuwe
manier van het voor alle partijen acceptabel invullen van de secundaire
status. (Actie AT en Verenigingen 87-02).
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Bespreken actiepuntenlijst
86-01 Aangeven waarom de huidige apparatuur niet getoetst wordt aan de EMC
directieve en de generieke norm.
Het agentschap heeft de vraag beantwoord, maar de VERON ziet dit antwoord niet
als antwoord op de vraag. Het gaat om de vraag waarom PLC-apparatuur niet
wordt getoetst aan de van toepassing zijnde apparatuur norm en ook niet aan de
generieke norm. Omdat er blijkbaar onduidelijkheid is blijven bestaan, wordt dit
actiepunt opnieuw opgenomen in de actiepuntenlijst.
86-02 Verzoek om gesprek over ervaringen tussen EMC-commissie en relevante
inspecteurs van het agentschap.
Het agentschap heeft besloten dit verzoek te honoreren. Natuurlijk is de VRZA ook
van harte welkom bij dit overleg. De geplande datum voor dit overleg is 22 mei
2013. Op zo kort mogelijke termijn zal Agentschap Telecom hierover contact
opnemen met de betrokken partijen.
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86-03 Onderzoek de voor- en nadelen rond de één callsign op meerdere locaties
t.b.v. contesten (multi-operator/ single callsign)
De verenigingen hebben de voor- en nadelen onderzocht en dit aan het agentschap
bekendgemaakt.
86-04 Onderzoek de (juridische en handhaafbaarheid) voor- en nadelen rond de
één callsign op meerdere locaties t.b.v. contesten (multi-operator/single callsign).
Op grond van de input uit actiepunt 86-03 heeft het agentschap gezocht naar
mogelijkheden binnen de juridische kaders. Artikel 11, tweede lid, aanhef en onder
a, Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 geeft de
mogelijkheid om bij een radiowedstrijd, indien georganiseerd door meer dan één
registratiehouder met de vorming van een groepsstation de combinatie van letters
en cijfers van één van de registratiehouders te gebruiken. Als er voldaan wordt aan
deze voorwaarden dan is het toegestaan.
5. Agentschap Telecom:
5.1. Voortgang enquête onder registratiehouders, segment radiozendamateurs.
Het agentschap deelt mee dat, op het moment van deze vergadering, een
respons van 25% is ontvangen. Verder is 8% van de verstuurde e-mail
uitnodigingen niet aangekomen, doordat de e-mailadressen niet meer actueel
waren. De verenigingen vragen of het agentschap nog actie gaat ondernemen
om de e-mailadressen te corrigeren. Het agentschap antwoord dat het actueel
houden van de e-mailadressen een verantwoordelijkheid is van de
registratiehouder. Het agentschap, noch het onderzoeksbureau zal deze mensen
hierover benaderen in het kader van de enquête.
5.2. Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008 en beleid
identificatie radiostations.
De verenigingen vragen of PI9-stations deel mogen nemen aan radiowedstrijden
(contesten). Het agentschap geeft aan dat PI9-stations een vergunning hebben
waarbij in de op een los blad bijgevoegde vergunningsvoorwaarden staat dat
het deelnemen aan radiowedstrijden niet is toegestaan. Er kunnen nog een
aantal oude vergunningen zijn waarin dit niet is opgenomen. Deze zullen in de
toekomst worden aangepast.
5.3. Aanstaande wijziging van hoofdstuk 3 van de Telecommunicatiewet en de
gevolgen voor vergunningen onbemand frequentiegebruik door
radiozendamateurs.
Per 15 maart a.s. wordt de gewijzigde Telecommunicatiewet van kracht.
Nu hebben vergunningen een maximale looptijd van 3 jaar en kunnen verlengd
worden. Het verlengen van vergunningen is na 15 maart niet meer mogelijk.
Alleen opnieuw verlenen is mogelijk. Dit betekent dat dan het verleningstarief
van 153 Euro in rekening wordt gebracht. Het agentschap zoekt wel naar een
nieuwe mogelijkheid om het oude lage tarief toe te kunnen passen. Ook het
beleid onbemand frequentiegebruik zal moeten worden aangepast aan de
nieuwe wettekst. Het agentschap zal de verenigingen zo snel als mogelijk op de
hoogte stellen van de doorgevoerde wijzigingen.
(Actie AT 87-03)
5.4. Mededelingen Toezicht.
Het aantal aan de radiozendamateur gerelateerde storingsmeldingen dat van 1
januari tot 13 maart 2013 door de afdeling Toezicht in behandeling is genomen
bedraagt 46. Hierbij zijn 33 meldingen over storing die zendamateurs
ondervinden, 5 meldingen over storing die zendamateurs veroorzaken en 8
meldingen over (wan)gedrag op de amateurbanden.
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De storingen gemeld door amateurs gaan grotendeels over de HF-banden. De
meest voorkomende storingen betreffen PLC-apparatuur,
verlichtingsproblematiek (LED-verlichting) en schakelende voedingen van
diverse apparatuur. De ervaringen van Agentschap Telecom op dit gebied zijn
onderdeel van het overleg met de EMC-commissies van beide verenigingen.
Bij de behandeling van storingsmeldingen komt het agentschap zaken tegen die
onder het kopje hinder vallen. Op het gebied van het hebben van een
‘storingsvrije ether’ ervaren de inspecteurs van het agentschap soms te hoge
verwachtingen. Dit punt zal zeker deel uit maken van de agenda voor het
komende gesprek tussen Toezicht en de EMC–commissie. Dit is de invulling van
het actiepunt AO 86-02. Dit punt is daarmee afgedaan.
6. Ingekomen stukken: (input VERON en VRZA)
6.1. Examens in de Engelse taal
De verenigingen verzoeken om examens in de Engelse taal in te voeren. Het
Agentschap heeft alleen de wettelijke plicht om examens in de Nederlandse taal
af te nemen. Gezien dit feit en de inspanning en kosten die gepaard gaan met
een Engels examen en het geringe aantal deelnemers, is besloten geen
examens in de Engelse taal af te nemen. Bovendien is met een HAREC
certificaat in Nederland een tijdelijke vergunning aan te vragen. Ditzelfde kan na
overhandiging van het CEPT Novice certificate (report 32). Dit is eerder al aan
de stichting radio-examens bekend gemaakt. De verenigingen verzoeken dit
punt alsnog bij de directie van Agentschap Telecom onder de aandacht te
brengen. (Actie AT 87-04)
6.2. Early access 5 MHz band
Het agentschap heeft het verzoek om early access in de 5 MHz band van de
verenigingen onderzocht. Het verzoek betreft geen verzoek om early access op
grond van een al genomen WRC-besluit, maar een verzoek om toestemming
vooruitlopend op een besluit (een zogenaamd early early access besluit). Dit zou
alleen kunnen in de vorm van een experimenteervergunning. De verenigingen
geven aan dat men met name NVIS wil onderzoeken. Het agentschap acht de
aard van het voorgestelde frequentiegebruik niet vernieuwend. Er is daarom
geen reden om hiervoor een experimenteervergunning te verlenen.
6.3. Beleidsnotitie onbemand frequentiegebruik
De verenigingen hebben vragen over het proces van het tot stand komen van
de beleidsnotitie na het afgelopen amateuroverleg. In dat proces, bij de laatste
versie van de conceptbeleidsnotitie, hebben de verenigingen in de 70cm band 4
frequentieparen voorgesteld voor bovenregionale relaisstations. Het agentschap
heeft echter vastgehouden aan de eerdere afspraak van 2 frequentieparen. Dit
omdat deze twee frequentieparen vrij waren op dat moment en er daarom op
deze frequenties op eenvoudige wijze een single channel netwerk gestart kan
worden.
De verenigingen zijn bezorgd over de uitvoering van de frequentiecoördinatie.
Het agentschap meldt dat er bij PI3UTR een fout is gemaakt in de vergunning.
Deze had 6 dB te veel vermogen toegewezen gekregen, dit is hersteld.
De verenigingen maken zich zorgen over de tarieven van bakens. Het
agentschap meldt dat hierover reeds herhaaldelijk is gesproken met de
verenigingen. Het standpunt van het agentschap is ongewijzigd. Zie ook punt
5.3.
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7.

Onderwerpen uit internationale gremia
De CEPT voorbereiding voor WRC-15:
Agenda Item(AI) 1.4: 5MHz voor amateurs.
De studies in de CEPT gaan voort, er zijn nog een aantal Europese landen tegen.
Het is onzeker wat hier uit zal komen.
De verenigingen verzoeken de Nederlandse regering om het realiseren van een 5
MHz allocatie bij de komende WRC te steunen. Het agentschap geeft aan dat de
amateurdienst input kan leveren in de Nationale Voorbereidingscommissie (NVC).
AI 1.12: De uitbreiding van de radarbestemming in de 3 cm band, lijkt te gaan
lukken. Het gezamenlijke gebruik van deze band tussen radartoepassingen en de
amateurdienst lijkt goed te gaan.
AI 1.18: Radars voor auto’s hebben invloed op de 77,5 GHz band. Het effect op de
amateurdienst zal gering zijn.
AI 1.10: 22-26 GHz voor de mobiele satellietdienst lijkt niet tot een oplossing te
komen, de eventuele effecten op het amateurgebruik blijven daardoor uit.
8. Ontwikkelingen in de amateurwereld
5 mei 2013 wordt de eerste verbinding tussen Radio Kootwijk en Malabar 90 jaar
geleden herdacht door op beide plaatsen een amateurstation te bouwen en de
verbinding opnieuw te maken.
9. Rondvraag
De verenigingen bedanken de heer Ballast voor zijn vele inspanningen als
voorzitter en coördinator amateurzaken en wensen hem veel succes bij zijn nieuwe
taken voor Agentschap Telecom.
10. Volgend overleg
2 oktober 2013 13.00 uur.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun bijdragen en sluit de vergadering.
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Actiepunten
Nr.
86-01

87-01

87-02

87-03

87-04

Onderwerp

Aangeven waarom de
huidige PLC-apparatuur
niet getoetst wordt aan
de EMC directieve en de
generieke norm.
Het agentschap zal
formeel bekend maken
dat de 13 cm band van
29 april t/m 1 mei
gesloten is voor
amateuruitzendingen in
een straal van 40 km
rond Amsterdam.
De verenigingen en het
agentschap gaan werken
aan een nieuwe manier
van het voor alle partijen
acceptabel invullen van
de secundaire rol in de
13 cm band.
Het agentschap zal de
verenigingen zo snel als
mogelijk op de hoogte
stellen van de
doorgevoerde
wijzigingen in o.a. de
beleidsnotitie onbemand
frequentiegebruik als
gevolg van de wijziging
van H3 van de
Telecommunicatiewet op
15 maart 2013
De verenigingen
verzoeken de wens om
de radiozendamateur
examens ook in de
Engelse taal aan te
bieden bij de directie
onder de aandacht te
brengen.
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Actie door

Gereed voor

Agentschap

Voor 1 mei

Agentschap

Zo snel als
mogelijk

Agentschap
en
verenigingen

Voor de
volgende
vergadering

Agentschap

1 maand voor
volgende
vergadering

Agentschap

Voor 1 mei

Gereed
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