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Op 24 juni 2009 werd ik aangehouden door de politie van Panningen (Noord 
Limburg). Ze zagen me een auto besturen met een microfoon in de hand. Het 
was de microfoon van mijn 2 meter Yaesu 7800 set. Nadat ze me staande 
hadden gehouden vroegen ze wat ik precies aan het doen was. Hierop vertelde ik 
ze dat ik een zender voor amateur gebruik aan het bedienen was. Dit om met 
mede amateurs mobiel een QSO te kunnen voeren. 
 
De politie schreef direct een bekeuring uit. Een boete van 150 Euro, gelijk aan 
de boete voor het niet “hands free” telefoneren. Natuurlijk zei ik direct tegen de 
Politie dat het gebruik van een portofoon of mobiele set naar mijn weten niet 
verboden is. Daarop riep de agente de hulp in van nog twee andere agenten die 
ook ter plaatse waren. Ook zij konden geen sluitend antwoord geven. Ze hebben 
mijn telefoonnummer opgeschreven en zouden mij terug bellen met het 
antwoord of het nu wel of niet is toegestaan. Overigens was het wel een prettig 
gesprek. De agenten zeiden me dat ze het niet zeker wisten of de bekeuring wel 
gegrond was. 
 
Uiteraard heb ik niet stil gezeten en wat onderzoek gedaan. Ook bij het 
Agentschap Telecom wisten ze niet of het nu wel of niet is toegestaan. Maar na 
lang op Internet te hebben gezocht en mede door andere amateurs die ook achter 
het antwoord aan zijn gegaan wist ik al bijna zeker dat het wel is toegestaan een 
handmicrofoon in de auto te gebruiken. (Bij dezen nog mijn dank hiervoor aan 
alle hulpvaardige OM’s.) 
 
Op 15 juli 2009 kreeg ik het verlossende woord van de politie uit Panningen. 
“Inderdaad, meneer. U hebt gelijk. Het betreft hier inderdaad een uitzondering 
op de wet. U kunt uw proces verbaal verscheuren.” 
 
Dus mijn tip aan alle mede amateurs is; mocht je ooit aangehouden worden, dan 
ben je nu op de hoogte van de huidige situatie. Artikel 61a geeft duidelijk aan 
wat de definitie is van mobiel bellen en ook staat daar de uitzondering bij van 
het gebruik van mobilofoon portofoon of 27 MHz installaties. Blijf natuurlijk 
wel op de hoogte van eventuele wetswijzigingen, maar tot op dit moment is het 
gebruik van handmicrofoons in de auto voor radioamateurs gelukkig nog 
toegestaan 
 
Met vriendelijke groet, Mario / PD2ARO. 


