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Verslag 

1. Opening 

2. Mededelingen (Verenigingen en Agentschap Telecom) 

2.1. Agentschap 

 Binnen het aangepaste beleid voor onbemande stations om bovenregionale 

stations mogelijk te maken, zijn tot nu toe twee vergunningen verleend, PI3UTR 

en PI2NOS. 

 Het agentschap werkt aan een meer informatieve tekst op de website in het 

gedeelte over “amateurs naar het buitenland”. 

 De Regeling frequentiegebruik zonder vergunning 2008 wordt dit jaar 

vernieuwd. De regeling zal straks uit twee delen bestaan, een deel over de 

vergunningvrije toepassingen en een deel over registratieplichtige toepassingen. 

 Het agentschap heeft besloten dat amateurs die in het buitenland wonen, niet 

langer in Nederland geregistreerd kunnen staan als Nederlandse 

radiozendamateur. De betrokken radiozendamateurs zijn aangeschreven met de 

mededeling dat hun registratie zal worden ingetrokken. De verenigingen geven, 

mede aan de hand van een voorbeeld, aan dat zij als gevolg hiervan voor 

diverse betrokkenen problemen voorzien. 

 Het agentschap maakt melding van de publicatie door de EU van een concept 

document t.b.v. een publieke consultatie. Dit document gaat over verdere 

harmonisatie van de band 2300 - 2400 MHz. De VERON geeft aan te willen 

reageren. Deze reactie staat los van het AO en gaat direct naar het ministerie 

van EZ. 
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 Er is een nieuwe Europese PLC-regeling van kracht. Deze regeling beschermt 

het frequentiegebruik van radiozendamateurs in de kortegolfbanden door het 

gebruik van filters voor te schrijven. Oude apparaten mogen nog tot 9 oktober 

2016 verkocht worden. De regeling heeft het nummer EN 50561-1:2013. Voor 

de vergadering is ter informatie een toelichting op de nieuwe regeling 

rondgestuurd. (AO 89-03) 

 Bij het agentschap is John Derksen benoemd tot hoofd Toezicht en Ben van 

Duijvenvoorde tot waarnemend hoofd Spectrummanagement. 

 

2.2. VERON 

 De VERON houdt in het najaar een EMC-meetcampagne om de mate van 

verstoring door man made noise in kaart te brengen. Mogelijk resulteert dit in 

een HBO-afstudeerproject. De resultaten zullen worden gepubliceerd en gedeeld 

met o.a. het agentschap. 

 Naar aanleiding van de mededeling dat de eerste bovenregionale repeaters zijn 

vergund, vraagt de VERON zich af hoe deze repeaters zijn gepland? Daarnaast 

geeft de VERON aan dat zij bij het opstellen van dit beleid heeft voorgesteld om 

4 bovenregionale frequenties in de 70cm band vast te leggen. In het definitieve 

beleid zijn dit er 2 geworden. Hierdoor is uitgifte van vergunningen in de buurt 

van de grenzen lastig, door de noodzakelijke coördinatie met het buitenland.  

In de 2m band is PI3UTR op 145.575 MHz zo sterk dat buitenlandse IARU-R1 

societies zich hierover beklagen bij de verenigingen. Met name omdat deze 

frequenties door de IARU bestemd zouden zijn voor digitale repeaters. Het 

agentschap geeft aan dat de verenigingen dit laatste niet gemeld hebben en dat 

dit ook niet opgenomen is in het IARU VHF-managers handboek. Bij het 

agentschap zijn nog geen buitenlandse klachten binnengekomen. Voor wat 

betreft de planning en de mogelijke coördinatie geeft het agentschap aan dat de 

huidige repeaters zijn gepland conform planningsmodel ITU 1546 Terrain. Het 

toegewezen vermogen is gebaseerd op een maximale veldsterkte van 12 

dBµV/m op de grens met de buurlanden. Bij deze veldsterkte is coördinatie met 

de buurlanden niet noodzakelijk. Het meerdere is in coördinatie gebracht en is 

er een Non Interference Base clausule in de vergunning opgenomen. 

 

2.3. VRZA  

Floris Wijnnobel en Wim Borg worden voorgesteld als nieuwe deelnemers aan 

het amateuroverleg. 

 

3. Vaststellen agenda 

4. Bespreken actiepuntenlijst   

87-04 De verenigingen verzoeken de wens om de radiozendamateurexamens ook in 

de Engelse taal aan te bieden bij de directie onder de aandacht te brengen. De directie 

heeft het verzoek ontvangen en besloten dit af te wijzen. Actiepunt afgedaan. 

88-01 De verenigingen nodigen het agentschap uit om deel te nemen aan de IARU-

conferentie in Bulgarije, september 2014. Het agentschap heeft besloten niet deel te 

nemen. Actiepunt afgedaan. 

88-02 Het agentschap organiseert een dialoogsessie met de verenigingen over de 

uitkomsten van de enquête. Dit is uitgevoerd in februari 2014. Actiepunt afgedaan. 

88-03 Liberaliseren roepletterbeleid, verenigingen gaan bezien of hun voorstel kan 
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worden aangepast. Reactie is tijdens de vergadering ingediend, zie 5.1. Actiepunt 

afgedaan. 

88-04 Liberaliseren roepletterbeleid. Het agentschap onderzoekt de gevolgen voor het 

beleid. Het agentschap wacht op de input van de verenigingen. Actiepunt blijft staan 

88-05 Verder verbeteren pilot informatiepagina ter ondersteuning van amateurs bij 

gebruik van secundaire banden. Nog voor de NSS komt er een vernieuwde tekst. Deze 

staat weer open voor verbetervoorstellen. Actiepunt blijft staan. 

88-06 Verzoek om secundaire allocatie mogelijkheden in de 5 MHz band. Tijdens de 

vergadering dient de VERON het verzoek in. Actiepunt afgedaan. 

Het agentschap gaat dit verzoek regulier behandelen, daarom wordt het geen 

actiepunt AO. 

5. Agentschap Telecom: 

5.1. Bespreken input verenigingen eventuele openstelling PA0-roepnamenreeks. 

De verenigingen geven aan dat er intern overleg geweest is met diverse 

belanghebbenden. De bezwaren zijn weggenomen en de weg ligt open om tot 

implementatie over te gaan. Vraag voor de verenigingen blijft de 

randvoorwaarden die het agentschap hieraan hecht. Het agentschap geeft aan 

dat de randvoorwaarden liggen in een universele, simpel uitvoerbare oplossing, 

met een breed draagvlak bij alle betrokken partijen. Dit houdt in voor alle F 

amateurs gelijke rechten, niet allerlei uitzonderingsbepalingen en het beleid dient 

uitvoerbaar te zijn tegen redelijke kosten. Het agentschap zal deze 

randvoorwaarden duidelijk uitschrijven en aan de verenigingen sturen. Actiepunt 

88-04. De verenigingen zullen vervolgens een passend voorstel indienen. 

Actiepunt 89-04. 

5.2. Presentatie onderzoek 70cm band door AT. 

Het agentschap heeft het afgelopen jaar o.a. de meetdata van de 70cm band 

(430-440 MHz) geanalyseerd. Hieruit blijkt dat het daadwerkelijk gebruik van 

deze band wordt gedomineerd door SRD en DGPS. De aanwezigen waarderen de 

presentatie. Ter informatie en verspreiding zal de presentatie worden verspreid.  

5.3. Presentatie Licence Shared Access in 13 cm band door AT. 

Het agentschap geeft een presentatie over de in Europa nieuw ontwikkelde 

methode genaamd Licence Shared Access (LSA). 

Bij LSA worden frequenties door middel van een database op een zeer 

dynamische wijze ter beschikking van de diverse gebruikers gesteld. Het 

agentschap wil graag een pilot starten in de 2300 - 2400 MHz band om proef te 

draaien met een dergelijke dynamische toewijzing. Uiteraard moet hiervoor nog 

veel worden uitgewerkt. De verenigingen geven aan dat ze graag willen 

meewerken. Het agentschap werkt dit verder uit en zal samen met de andere 

belanghebbenden, de amateurverenigingen uitnodigen voor het vervolg hierop. 

 

6. Ingekomen stukken: (input VERON VRZA AO 89-01) 

6.1. Toelichting op de aanvraagprocedure voor een vergunning voor onbemand 

frequentiegebruik. 

De verenigingen krijgen van leden vaak vragen waarom aanvragen voor 

vergunningen voor onbemand frequentie gebruik zo lang duren. Kan het 

agentschap uitleggen wat er tijdens deze periode gebeurt. Het agentschap zal een 

nadere uitleg sturen aan de verenigingen. Bijvoorbeeld aan de hand van een 

flowchart.  Actiepunt 89-01. 
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6.2. Digitaal aanvragen van bijzondere roepletters voor een periode langer dan 28 

dagen. 

Voor conteststations die aan een competitie meedoen is in het verleden 

afgesproken dat deze een bijzondere roepnaam langer dan 28 dagen mogen 

aanhouden. De systemen van het agentschap zijn ingesteld op 28 dagen en laten 

geen uitzonderingen toe. Voor deze stations vragen de gebruikers nu elke 28 

dagen opnieuw dezelfde bijzondere roepnaam aan. Het agentschap geeft aan dat 

dit uitvoering van het vastgestelde beleid is en op dit moment softwarematig niet 

kan worden opgelost.  

6.3. Kwaliteit van de voorlichting door het AT aan gemeenten / publiek over 

amateurantennes. 

De verenigingen maken zich zorgen over de adviezen die, met name de website 

van het antennebureau van het agentschap geeft over antennes aan gemeenten. 

Deze adviezen gaan volgens de VERON buiten de bevoegdheden van het 

agentschap. Met name in geval van uitspraken over hoogtes en omvang van 

antennes en het aanmerken van draadantennes als bouwwerken. In het verleden 

zijn dergelijke adviezen van het agentschap door de Raad van State wel als niet 

relevant aangemerkt. Het agentschap zal dit intern onder de aandacht brengen. 

Actiepunt 89-02. 

7. Onderwerpen uit internationale gremia 

7.1. WRC-2015 agenda item 1.4 (AO 88-01). 

VERON geeft een korte toelichting op het ter vergadering overhandigde verzoek 

om toelating van de RZAM in de 5 MHz band. Deze toelating is met name 

belangrijk om de Nederlandse CEPT-coördinator te steunen. Het Agentschap zal 

het verzoek op reguliere wijze behandelen.  

7.2. Input voor de agenda van de WRC-2018. 

De IARU wil graag harmonisatie van de 160 meter band. De VERON vraagt of de 

Nederlandse administratie bereid is dit als AI op de kandidaat AI-lijst te plaatsen. 

Het agentschap verklaart zich bereid te onderzoeken of dit voorstel gesteund kan 

worden in de Nationale Voorbereidingscommissie. De amateurverenigingen zullen 

een concept input document aanleveren. Actiepunt 89-03.   

7.3. Overige onderwerpen o.a. CEPT-voorbereiding WRC-2015, IARU etc. 

De voortgang rond AI 1.4 in de internationale fora verloopt moeizaam. De 

komende CEPT-vergadering waar dit wordt besproken is in april in Amsterdam. 

8. Ontwikkelingen in de amateurwereld. 

De invoering van de gele kaart leidt tot veel discussie onder amateurs. De effecten op 

het gedrag van amateurs worden als positief ervaren. 

9. Rondvraag  

Toezicht: Sinds 1 januari zijn er 51 storingsmeldingen van of over amateurs 

ontvangen. Hierbij ging het om 26 F- en 25 N-meldingen. Opvallend is dat er in 16 

gevallen werd geklaagd over verstoring door zendamateurs. Overigens is de afdeling 

Toezicht positief over de duidelijke verbetering in de eigen onderzoeksactiviteiten van 

melders. De behandelend inspecteur heeft veel baat bij de door de zendamateur 

aangeleverde informatie. 

10. Volgend overleg: 

Woensdag 29 oktober 2014. 

11. Sluiting 
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Nr. Onderwerp Actie door Gereed voor Gereed 

88-04 Liberaliseren roepletter-beleid 

Onderzoekt de gevolgen voor 

het beleid 

Agentschap  Voor oktober 

2014 

Agentschap 
wacht op 
input 

verenigingen 

88-05 Verder verbeteren pilot 

informatiepagina ter 

ondersteuning van amateurs 

bij gebruik van secundaire 

banden 

Agentschap Tot het 

volgend AO 

loopt 

89-01 Toelichting op de 

aanvraagprocedure voor een 

vergunning voor onbemand 

frequentiegebruik 

Agentschap Mei 2014  

89-02 Voorlichting door het 

antennebureau aan gemeenten 

bespreken 

Agentschap April 2014  

89-03 Besluit over harmonisatie 160 

meter band als kandidaat AI 

WRC-2018 opnemen 

Verenigingen 

leveren input 

document  

Juni 2014  

89-04 Liberaliseren roepletterbeleid 

Verenigingen maken een 

passend voorstel 

Verenigingen Voor volgend 

overleg 

 

 

 

 


