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Agenda
1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen (Verenigingen en Agentschap Telecom)
Vaststellen agenda
Ingekomen stukken:
4.1. VRZA: Storingen in de amateurbanden vanwege D-Lan apparatuur
4.2. VRZA: De IARU region I heeft een nieuw bandplan aangekondigd dat ingaat op 29 maart a.s.
O.a. is in dit bandplan voorzien in een deel voor digitale modes in de 40 meter band van 70507060 kHz. Dit valt binnen het segment voor N-amateurs. Onze vraag is of AT op de hoogte is van
deze uitbreiding.
4.3. VERON: Kosten van het ATOF-beleid bij collectieve toestemmingen
4.4. VERON: Aanpassing en mogelijke uitbreiding van de 7 MHz band voor N-geregistreerden
4.5. VERON: 500 kHz-band in relatie met agendapunt 1.23 van WRC-11
4.6. VERON: Het uitgeven van special event calls aan N-geregistreerden
4.7. VERON: Toekomstige frequentieband voor Short Range Radars
5. Bespreken vorig verslag/actiepuntenlijst
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6.

Agentschap Telecom:
6.1. Stichting / Vereniging PI4
6.2. Storingsklachten / Loket EMC / Commissie RZAM
7. Onderwerpen in internationale gremia
8. Ontwikkelingen in de amateurwereld
9. Rondvraag
10. Volgend overleg
11. Sluiting

Verslag
1. Opening
Voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers van harte welkom.
2. Mededelingen van beide verenigingen en Agentschap Telecom
Dhr. R. Denker (VERON) deelt mee dat dhr. A. van den Berg afwezig is.
Dhr. R. Goosen (VRZA) deelt mee dat de heren W. Visch J. Knot en J. Thomassen afwezig zijn vandaag.
Dhr. B. van Duyvenvoorde (Agentschap Telecom) is vandaag bij het Amateur Overleg aanwezig. Hij is hoofd
van de afdeling Veiligheid en zal optioneel deelnemen aan dit overleg. Dhr. A. Ballast (Agentschap Telecom)
is de coördinator amateurzaken en dhr. G. Petersen (Agentschap Telecom) zal hem vervangen indien dit
noodzakelijk is.
Dhr. B. van Duyvenvoorde vertelt dat er in het vervolg geen deelnemer van de afdeling Toezicht bij het
Amateur Overleg meer aanwezig zal zijn. Het contact met de verschillende doelgroepen is geen taak van de
afdeling Toezicht maar van de afdeling Veiligheid (uitvoering). De taken Beleid (DGET), uitvoering
(Agentschap Telecom in deze afdeling Veiligheid) en Toezicht dienen gescheiden te zijn. Alleen als er een
onderwerp wordt behandeld waarvoor het echt noodzakelijk is dat er iemand van de afdeling Toezicht
aanwezig is, zal er iemand worden uitgenodigd. Verder dienen de aan Toezicht gerelateerde zaken vanuit de
verenigingen via dhr. A. Ballast (vrz) te worden aangemeld. Hij zorgt ervoor dat als het noodzakelijk is dat
deze zaken doorgespeeld worden naar de afdeling Toezicht. Tevens zullen de antwoorden ook via dhr. A.
Ballast teruggekoppeld worden aan de verenigingen.
Dhr. A. Ballast meldt dat momenteel het ATOF-beleidsdocument wordt aangepast. De verwachting is dat het
rond de zomervakantie voltooid zal zijn. Door uitbreiding van het aantal DGPS-toepassingen in het banddeel
438 – 440 MHz dienen storingen zo beperkt mogelijk te blijven. De repeaters zullen zoveel mogelijk onder de
438 MHz worden gepland en de DGPS toepassingen tussen 438 en de 440 MHz. Voor dit deel van de band
geldt dat DGPS een primaire status heeft en de Amateurdienst heeft een secundaire status. Nu er meer
DGPS toepassingen komen is de kans op storing voor en door de amateurs groter geworden. Een repeater
op bv. 439 MHz zal niet meer worden toegestaan. De ATV audiofrequentie zal worden vrijgehouden door het
agentschap.
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Het agentschap is in overleg met Duitsland en België over het grensoverschrijdend gebruik(verkeer) in het
banddeel 438-440 MHz.
Er zijn 3 verschillende DGPS systemen in Nederland n.l.
1.
Landelijk dekkend
2.
Mobiele vergunning met een frequentie voor en werkzaam door het hele land, bijvoorbeeld t.b.v.
wegenbouw bedrijven
3.
Vaste locatie bijvoorbeeld bij een boerderij of kwekerij.
Dhr. S. Ypma (VERON) vraagt of het mogelijk is om na het overleg met België en Duitsland de gemaakte
afspraken breed uit te dragen en duidelijkheid te scheppen voor de amateurs. Het agentschap zal na
voltooiing van de gesprekken het vastgestelde resultaat aan de verenigingen communiceren.
Het roepletterbeleid wordt behandeld onder agendapunt 4.6. Het document over Identificatie Radiostations
wordt uitgedeeld en zal verder besproken worden bij agendapunt 4.6.
Alle formulieren (denk hierbij aan aanvraagformulieren, gebruiksbepalingen voor vergunningsvrije
toepassingen) worden op dit moment aangepast door het agentschap aan de nieuwe situatie van het
registratiesysteem. De regeling “Gebruik van frequentiegebruik zonder vergunning “ is al wel aangepast,
maar nog niet gepubliceerd.
3. Vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.

Ingekomen stukken:
4.1. VRZA: Stroringen in de amateurbanden vanwege D-Lan apparatuur
Met D-LAN wordt de Power Line Communicatie apparatuur bedoeld, waarmee het binnenshuis
transporteren van data via “het stopcontact” mogelijk wordt gemaakt.
Voorzitter deelt mee dat er bij het agentschap één klacht hierover in behandeling is genomen. De heer
van Duyvenvoorde deelt mee dat voor deze PLC-achtige apparatuur nog geen specifieke nieuwe
geharmoniseerde productnorm is vastgesteld. Volgens de (ruimer interpreteerbare) essentiële EMC
eisen kan niet worden gesteld dat Power Line Communicatie apparatuur niet voldoet aan de gestelde
eisen. Deze modems worden als ICT-apparaten beschouwd en EN 55022 mag worden gebruikt om vast
te stellen of het apparaat voldoet aan de essentiële eisen van de EMC-Richtlijn. Voldoet een apparaat
hieraan, dan mag het apparaat worden toegelaten op de Europese markt. Het voldoen aan de eisen van
de norm, is echter geen garantie dat het apparaat geen storing kan veroorzaken. Het is slechts een
vermoeden van in overeenstemming zijn met de essentiële eisen. Ook al voldoet het modem aan de
norm dan is de ongewenste storing in het HF frequentiegebied van 2 tot 30 MHz (mogelijk) het gevolg
van het gebruik van het lichtnet als datanetwerk. Om deze reden, wordt momenteel in opdracht van de
Europese Commissie in het kader van EU-mandaat M313, een netwerknorm ontwikkeld. In het
Nederlandse commentaar van het NEC-EMC op de norm prEN 50529-3-2008 wordt benadrukt dat de
norm geen verwijzingen of eisen mag bevatten voor aangesloten apparatuur. Dit is ook onderschreven
door de vertegenwoordiger van Agentschap Telecom in het NEC-EMC. Tevens wordt door de mondiale
normalisatie organisatie CISPR een PLT productnorm ontwikkeld.
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Of er snel en aparte productnorm voor PLC-apparatuur zal komen is nog zeer de vraag omdat alle
voorstellen hiervoor, tot nu toe, aanpassing van de limieten van EN 55022 behelzen.
Afgesproken wordt dat Agentschap Telecom het bekend zal maken zodra een specifieke norm
vastgesteld is. (Actiepunt Agentschap Telecom). Tot het moment dat hiervoor geen nieuwe specifieke
norm is vastgesteld zal er opgetreden worden indien apparatuur niet voldoet aan de essentiële eisen en
kan het agentschap ook optreden om maatregelen te nemen in het geval dat er storing wordt
veroorzaakt.
4.2. VRZA: De IARU region I heeft een nieuw bandplan aangekondigd dat ingaat op 29 maart a.s.
O.a. is in dit bandplan voorzien in een deel voor digitale modes in de 40 meter band van 70507060 kHz. Dit valt binnen het segment voor N-amateurs. Onze vraag is of AT op de hoogte is van
deze uitbreiding.
Deze uitbreiding is bekend bij Agentschap Telecom. Het agentschap was en is voorstander van deze
uitbreiding (gebruik digitale modes) voor de N-amateurs. Het verzoek van de VERON om meer
frequentieruimte toe te wijzen aan N-amateurs wordt door het agentschap niet gehonoreerd. Het
agentschap vindt dat er verschil tussen de N en F-amateurs qua gebruiksmogelijkheden moeten blijven
bestaan.
4.3. VERON: Kosten van het ATOF-beleid bij collectieve toestemmingen
Voor het verplaatsen van meerdere bakens die tegelijk verhuizen, wordt eerst beoordeeld hoe vaak de
frequentie gepland dient te worden. Indien er meerdere keren gepland moet worden, zijn de kosten veel
hoger ten opzicht van een enkele planning. Het agentschap zegt toe dat een verzoek, vooraf voor het
beoordelen van een verplaatsing/verhuizing zonder dat het tot een vergunning leidt, niet zal worden
doorberekend aan de aanvrager.
4.4. VERON: Aanpassing en mogelijke uitbreiding van de 7 MHz-band voor N-geregistreerden
Is reeds eerder afgehandeld onder agendapunt 4.2.
4.5. VERON: 500 kHz-band in relatie met agendapunt 1.23 van WRC-11
Zie actiepunt van voorgaand verslag 77 04 2e punt. Het agentschap wacht op input van de verenigingen.
4.6. VERON: Het uitgeven van special event calls aan N-geregistreerden
In het verleden verliep dit goed toen gebeurde dit handmatig. Nu verloopt dit niet volgens de eerder
gemaakte afspraken aangezien N-registratiehouders ook bijzondere roepletters kunnen aanvragen die
niet tot de N-categorie behoren. Dit probleem zal worden opgelost in de nieuwe release van het register
in juni 2009. Het gebruik van leestekens in de roepletters is ook van de baan.
Dhr. A. Ballast vertelt dat bij wijziging van roepletters deze volgens het systeem niet direct beschikbaar
nog komen. Ook dit wordt aangepast in de nieuwe release.
De Regeling Identificatie Radiostations geeft aan dat contest stations, de bijzondere roepletters voor
maximaal één (1) jaar kunnen reserveren. Het huidige systeem (register) kan dit nog niet aan.
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Het systeem kan nu voor maximaal achtentwintig (28) dagen bijzondere roepletters verlenen. Voorzitter
vraagt of hier nog behoefte aan is om bijzondere roepletters voor één (1) jaar te reserveren? Via internet
kan men bijzondere roepletters voor 28 dagen reserveren.
Indien bijzondere roepletters voor langere tijd (tot maximaal 1 jaar) gereserveerd moeten worden kan dit
alleen schriftelijk worden aangevraagd. Dhr. B. van Duyvenvoorde (Agentschap Telecom) vraagt aan
beide verenigingen om hierover een stukje te plaatsen in hun bladen.
4.7. VERON: Toekomstige frequentieband voor Short Range Radars
Deze toepassing zit in de 24 GHz tot 2013. Met name in Duitsland worden momenteel systemen
ontwikkeld rond de 76 GHz maar ook net boven de 24 GHz. Het is op dit moment onduidelijk welke
systemen uiteindelijk gaan winnen. Aangezien hierover op de komende WRC in 2011 zal worden beslist
is het van belang dat Nederland hier de juiste stem laat horen. Het standpunt van de
amateurverenigingen kan bekend worden gemaakt aan de voorbereidingscommissie van de WRC2011.
Graag met een kopie naar dhr. B. van Duyvenvoorde en dhr. G. Petersen.
5. Bespreken vorig verslag / actiepuntenlijst
Naar aanleiding van agendapunt 8 van het vorig verslag merkt de VERON op dat er geen sprake is dat de
VERON een officiële klacht zou gaan indienen. Als een klacht ingediend wordt zal dit gedaan worden door
individuele radiozendamateur(s).
Hierna wordt de actiepuntenlijst behandeld.
77-04

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

AB

Voor
volgend
overleg

Rectificatie van bovengenoemd actiepunt:
Tekst vervangen door: ‘Het opnieuw intern bespreken van de omschrijving ‘het op afstand bedienen’ en
‘onbemand’. (Regeling vergunningvrij)’
Het is een taak van het agentschap. Agentschap Telecom is bevoegd om hiermee aan de slag te gaan.
De heer van Duyvenvoorde licht dit toe. Het onbemand gebruik is zonder Aanvullende Toestemming
Onbemand Frequentiegebruik ATOF)niet toegestaan. Het op afstand bedienen is een vorm van bemand
gebruik onder vrijwel direct fysiek bereik van de bediener. De bediener moet onmiddellijk bij de zender
kunnen komen indien er storing optreedt. Dit geldt natuurlijk alleen voor zenders en niet voor ontvangers.
VERON en VRZA zullen een gezamenlijk stuk schrijven hierover met motivatie. Zodat het beheersbaar en
handhaafbaar blijft.
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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

Voor
volgend
overleg

De VERON heeft reeds een voorstel geschreven, maar nog niet afgestemd met de VRZA. Dhr. J. Janssen
(VERON) zal de tekst nog iets aanpassen en dit afstemmen met de VRZA. Ook zal hij de brief schrijven en
naar Agentschap Telecom sturen. Hierin zullen argumenten worden opgenomen voor dit verzoek van een
early access voor de 500 kHz band in Nederland.
77 04

Agentschap Telecom zal uitzoeken of er alleen roepletters met
2 cijfers accepteerd wordt door het systeem.
In geval van een aanvraag voor bijzondere roepletters (special
event station)

AB

Voor
volgend
overleg

In juni 2009 wordt een nieuwe release van het systeem in gebruik genomen en zal het probleem zijn
opgelost. Graag voor 15 mei 2009 aan dhr. A. Ballast (Agentschap Telecom) doorgeven als er vreemde
roepletters worden uitgegeven. De deadline voor wijzigingen en opmerkingen kunnen tot 15 mei nog
meegenomen worden in deze release. Actiepunt kan afgevoerd worden.
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

VERON
VRZA

Voor
volgend
overleg

Is gebeurd. Actiepunt kan afgevoerd worden.
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’

Is besproken bij actiepunt 77 04 1e punt.
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Uitzoeken of limieten voor zelfbouwapparatuur zwaarder zijn
dan de limieten in de ETSI norm

BvD

Voor
volgend
overleg

Actiepunt kan afgevoerd worden. Opmerking was terecht en zal gecorrigeerd worden. Limieten voor
zelfbouwapparatuur zijn niet zwaarder dan de limieten van de ETSI norm.
78 11

Adreswijziging van VERON doorvoeren in de verschillende
databestanden van Agentschap Telecom

AB

Voor
volgend
overleg

Is gebeurd. Dhr. A. Ballast van Agentschap Telecom overhandigt een lijst met de ATOF’s die vallen onder
het Centraal Bureau van de VERON. Tevens zijn de mutaties doorgevoerd in de actuele relatielijst van het
agentschap.
6.

Agentschap Telecom:
6.1. Stichting / Vereniging PI4
Het roepletterbeleid (nu; Identificatie Radiostations) voor PI4 roepletters zal worden aangepast. Voor
zendamateurs zal een Stichting aan een Vereniging gelijkgesteld worden.
PI9 roepletters vormen een uitzondering. Het betreft hier roepletters voor wetenschappelijk onderzoek en
DARES. Hiervoor blijft een vergunning noodzakelijk.
Communicatie over het roepletterbeleid staat niet op de website van Agentschap Telecom. Dit punt zal
opgepakt worden door Agentschap Telecom. (Actiepunt)
6.2. Storingsklachten / Loket EMC / Commissie RZAM
Storingsklachten kunnen gemeld worden bij het storingsloket van het agentschap. Bij ontevredenheid na
het afhandelen van de klacht kon dit bij Toezicht gemeld worden. Nu kunnen de verenigingen e.e.a.
kenbaar maken aan dhr. A. Ballast. Hij zal dan verder onderzoeken en overleggen met afdeling Toezicht
welke actie mogelijk en noodzakelijk is.
Wat betreft het EMC-loket kan het agentschap alleen optreden als zij daar de bevoegdheden voor heeft
en de afdeling Toezicht mogelijkheden heeft. Dhr. J. Janssen (VERON) meldt dat het jammer is dat de
interface richting Toezicht op deze manier vervalt.
Het twee keer per jaar met elkaar op informele wijze om de tafel zitten van de EMC-commissie met
afdeling Toezicht werd erg op prijs gesteld en komt nu meer op de achtergrond te staan.
Agentschap Telecom vindt de oog/oor geluiden van de zendamateurs erg belangrijk. Als er zaken te
melden zijn of besproken zouden moeten worden kan er contact worden opgenomen met dhr. A. Ballast
(Agentschap Telecom).
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Er is een scheiding gemaakt in de organisatie tussen Beleid – Uitvoering - Toezicht. Het praten met
doelgroepen zoals met zendamateurs valt onder afdeling Veiligheid (uitvoering). Deze afdeling zal indien
nodig de zaken doorspelen naar afdeling Toezicht.
Monitoringsrapportages van de IARU ontvangt het agentschap graag. Er wordt o.a. gekeken naar
verstoringen van frequenties, intensiteit van bepaald frequentiegebruik. N.a.v. deze rapportages kan
afdeling Veiligheid vragen uitzetten bij de afdeling Toezicht. Dhr. D. van Empelen (Traffic Bureau
VERON) houdt zich veel bezig met het bewaken en monitoren van de exclusieve amateurbanden en
stuurt de rapportages naar het agentschap. Graag zou hij een reactie willen ontvangen als het
agentschap deze ontvangen heeft. De voorzitter geeft aan dat hij altijd terugkoppeling geeft.
7. Onderwerpen in internationale gremia
De heer Ypma geeft aan dat de nieuwe bandplannen door sommige amateurs bewust verkeerd uitgelegd en
gebruikt worden met name in het banddeel 1.8 -2 MHz. Dhr. B. van Duyvenvoorde vraagt of de verenigingen
hierover een stukje zouden willen plaatsen in hun verenigingbladen en op hun websites. (Actiepunt VERON
EN VRZA)
Is Air-Mobile toegestaan?
Het gebruik van Aero Nautical Mobile apparatuur mag boven Nederlands grondgebied gebruikt worden met
in achtneming van de Nederlandse regels en alleen met toestemming van de gezagvoerder van het vliegtuig.
8. Ontwikkelingen in de amateurwereld
Moonbouncing of EME (Earth-Moon-Earth) is een methode die door radioamateurs wordt gebruikt om via het
maanoppervlak wereldwijde verbindingen te maken. Bij het gebruik van een enkele antenne in het VHFUHF-gebied zijn grote vermogens nodig in de orde van enkele honderden watts. Wanneer echter gebruik
wordt gemaakt van meerdere richtantennes of andere voor hogere frequenties geschikte elementen als
schotels, kan het benodigde vermogen beduidend lager uitvallen.
In de regeling Moonbounce staat dat het maximale vermogen voor een te verlenen toestemmin 800 Watt kan
zijn. Sinds de registratie van 1 maart 2008 dient door een registratiehouder een vergunning voor het
maximale vermogen van 800 Watt te worden aangevraagd bij Agentschap Telecom. Een vergunning voor
EME wordt voor een periode voor 1 jaar verleend en er gelden uiteraard specifieke voorwaarden.(afstand
bebouwing, aanvraag kan alleen door F-registratiehouder etc.).
De heer van Duyvenvoorde vertelt dat er momenteel niet één vergunning is aangevraagd en dat er meerdere
amateurs nog met grote vermogens EME bedrijven.(meer dan 400W). De heer van Duyvenvoorde deelt mee
dat hij de afdeling Toezicht hierover zal informeren.
Als laatste punt brengt dhr. A. Ballast (Agentschap Telecom) de status van het antenneregister voor
radiozendamateurs onder de aandacht. De status van het antenneregister is ongewijzigd gebleven sinds
oktober 2008. In de consultatieperiode is het commentaar van de VERON en VRZA op het antenneregister
ingestuurd. In het ministeriële besluit ligt de opname in het antenneregister vast. Het is nog niet bekend hoe
radiozendamateurs en hun antenne-installaties in het antenneregister zullen worden opgenomen.
Morgen zal er een gesprek plaatsvinden met DGET over het antenneregister en op 7 april heeft dhr. B. van
Duyvenvoorde een afspraak met het antennebureau over het antenneregister.
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Dhr. J. Janssen (VERON) vraagt wat het standpunt van het agentschap is. De heer van Duyvenvoorde
vertelt dat het niet de bedoeling is dat de zendamateurs concreet (naam en adres) worden opgenomen in
het antenneregister en de informatie zal zo minimaal mogelijk moeten zijn. (Wet Bescherming
Persoonsgegevens). De registratie moet uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn.
Afgesproken wordt dat belangrijke discussiepunten worden meegenomen en dat zodra er meer bekend is dit
gecommuniceerd zal worden met beide verenigingen.
9. Rondvraag
Dhr. R. Denker (VERON) vraagt hoe de ervaringen zijn geweest met de Stichting Radio Examens. De heer
van Duyvenvoorde vertelt dat er geen klachten binnen zijn gekomen en het zover bij hem bekend zijn de
examens goed verlopen! De eerste keer was de aanloop wat moeilijker, maar bij het laatste examen verliep
alles prima.
Dhr. J. Janssen (VERON) vraagt wat de stand van zaken is van de Nieuwe Regeling Storingsklachten. De
tekst hiervoor is voor 99% vastgesteld. Het geheel ligt nu bij WJZ. Dit is de centrale juridische stafdirectie
voor EZ. In 2009 zal de publicatie van de nieuwe regeling gaan plaatsvinden.
Dhr. B. van Duyvenvoorde (Agentschap Telecom) vraagt of het zinvol is om bij dit overleg ook andere
verenigingen uit dezelfde doelgroep uit te nodigen. Deze verenigingen zouden dan wel nationaal opererend
moeten zijn. De verenigingen geven aan dat gevaar erin zit dat als de groep deelnemers veel groter wordt
het niet meer werkbaar is om in het AO effectief te vergaderen.
Andere groepen zoals DARES en SRE hebben voldoende ingangen om hun zaken op de agenda van dit
overleg te krijgen.
De heer van Duyvenvoorde deelt mee dat binnenkort in de basisregistratie het gebruik van DiGiD zal worden
ingevoerd. De wachtwoorden zullen dan vervallen. Een DiGiD-code kan aangevraagd worden op basis van
het BSN (Burger Service Nummer).
Er zal hierover geen algehele mailing verstuurd worden maar de informatie wordt geplaatst op de website
van het agentschap.
Voor de overheid geldt dat in het kader van “alles elektronisch” het belangrijk is dat de bestaande
zendamateurs hun e-mailadres bekend maken aan Agentschap Telecom. Dhr. B. van Duyvenvoorde vraagt
of de beide verenigingen hierover een korte mededeling in hun verenigingsblad willen plaatsen.
Als laatste meldt dhr. Ballast n.a.v. de rapportage van dhr. D. van Empelen (Traffic Bureau VERON) dat er
maritiem verkeer in de 80 meter band is geconstateerd, het volgende:
In het NFP staat dat 3.5 -3.8 MHz mobiel verkeer (m.u.v. de luchtvaart) en vaste verbindingen naast de
amateurdienst ook een primaire status hebben. Ook mag de scheepvaart gebruik maken van de 80 meter
band (internationale wateren). Tevens heeft de Kustwacht hier ook een frequentie in gebruik. Voor meer
informatie zie het NFP.(ook van de website van het agentschap te downloaden).
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:

10 van 10
AO 79 05

10. Volgend overleg
Het volgend overleg zal plaatsvinden in Amersfoort op woensdag 7 oktober 2009.
11. Sluiting
Voorzitter bedankt een ieder voor zijn bijdrage aan dit overleg en sluit de vergadering.

Actiepuntenlijst

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

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 een kleine frequentieband
rond 500 kHz in Nederland.

VERON
VRZA

Voor
volgend
overleg

77-04

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

AB

Voor
volgend
overleg

79-06

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

AB

Voor
volgend
overleg

79-07

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

VERON
VRZA

Voor
volgend
overleg

