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Verslag naar aanleiding van de agenda
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de deelnemers welkom.
2. Mededelingen (verenigingen en Agentschap Telecom)
2.1 Agentschap Telecom


Verzoek Stichting DKARS
De Stichting DKARS heeft een verzoek ingediend bij Agentschap
Telecom om aan te schuiven bij relevante overleggremia. Het
agentschap heeft dit verzoek beoordeeld als een verzoek om
deelname aan het Amateuroverleg (hierna: AO). Het agentschap
heeft het verzoek afgewezen. Stichtingen komen niet in
aanmerking voor deelname aan het AO omdat de donateurs van
een stichting, in tegenstelling tot de leden van een vereniging,
geen formele invloed hebben op de koers van de stichting. De
koers wordt volledig bepaald door de bestuursleden.

Pagina 1 van 8



Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015
Per 5 maart 2015 is de Regeling gebruik van frequentieruimte
zonder vergunning 2008 ingetrokken en vervangen door 2 nieuwe
regelingen:
o Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning
en zonder meldingsplicht 2015
o Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht
2015
De tweede regeling betreft het gebruik met meldingsplicht, d.w.z.
alle bepalingen van artikel 3 e.v. en de bijlagen 10 en 11 van de
Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008.
Daaronder valt het geregistreerd gebruik in de maritieme banden
en de amateurbanden. Tevens is bij de splitsing een update van
de inhoud van beide regelingen doorgevoerd. Het ITUspellingsalfabet is nu weer opgenomen.



55ste Dag voor de Radio Amateur (DvdRA)
Agentschap Telecom meldt dat het dit jaar met een eigen stand
aanwezig is op de 55ste Dag van de Radio Amateur.



Voortgang Licensed Shared Access (LSA)
Er wordt een pilot met LSA gestart in de 2,3-2,4 GHz band. De
pilot is erop gericht om een geautomatiseerd boekingssysteem
voor de tijdelijke verbindingen van de ENG/OB sector op te zetten.
In overleg met DGETM wordt de pilot vooralsnog beperkt tot
ENG/OB. Als de pilot succesvol is, kan vanuit deze basis
vervolgens worden gekeken naar mogelijkheden voor andere
gebruikers in de band (zoals radiozendamateurs). Op de lange
termijn is sharing via LSA nog steeds de doelstelling.



Deelname aan contesten met een PI9-roepnaam niet toegestaan
Het agentschap verleent vergunningen voor het gebruik van
frequentieruimte ten behoeve van het doen van onderzoekingen
(Overig niet vrijgesteld gebruik amateurbanden). Daarbij wordt
een PI9-roepnaam toegewezen. Aan deze vergunningen is de
volgende beperking verbonden (artikel 3, zevende lid, van de
V&B):
“Het is de vergunninghouder niet toegestaan om deel te nemen
aan radiowedstrijden (contesten) en aan radioamateurpeilevenementen”.
De beperking geldt voor alle vergunningen in deze categorie die
sinds 3 oktober 2008 zijn verleend en/of die sindsdien zijn
verlengd.
Stichtingen
Bij gebrek aan een alternatief zijn deze vergunningen in het
verleden ook verleend aan enkele stichtingen, zoals scoutingclubs
en musea. Als deze vergunningen na 3 oktober 2008 zijn verleend
of verlengd, dan is ook voor deze stichtingen voornoemde
beperking in de V&B opgenomen.
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Alternatief voor stichtingen
Sinds enige jaren is het voor stichtingen mogelijk om zonder
vergunning gebruik te maken van de amateurbanden. Registratie
is wel verplicht. Met deze registratie is deelnemen aan contesten
en peilevenementen wel toegestaan. Bij de registratie wordt een
PI4-roepnaam toegewezen. Andere voordelen zijn het kunnen
aanvragen van een bijzondere roepnaam en het ontbreken van
een jaarlijkse vergoeding.
Voorwaarde voor registratie is wel dat de stichting zich blijkens de
statutaire doelstellingen richt op het doen van onderzoekingen en
de belangen van radiozendamateurs behartigt (artikel 3, aanhef
en onder c, van de Regeling gebruik van frequentieruimte met
meldingsplicht 2015).
2.2 Mededelingen verenigingen


Start meetcampagne EMC-EMF commissie VERON
De metingen naar het niveau van de achtergrondruis zijn onlangs
gestart. Naar verwachting zullen deze metingen in een periode
van omstreeks zes maanden worden uitgevoerd.



Herdenking gevallen zendamateurs op 4 mei 2015
Elke vijf jaar (waarbij het jaartal deelbaar is door 5) organiseert
de VERON samen met de VRZA op 4 mei een herdenking bij het
gedenkteken voor de gevallen radioamateurs. Sinds 2013 staat dit
monument op de Witte Kruislaan 47 te Hilversum (Mediapark).
Bij deze herdenking worden de radiozendamateurs herdacht die in
de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Hun werk heeft
bijgedragen aan het herkrijgen van de vrijheid waarin wij nu leven.
De verenigingen zouden het op prijs stellen als de voorzitter en de
secretaris van het Amateuroverleg de herdenking bijwonen. Het
agentschap ziet de uitnodiging graag tegemoet.



Bestuur VRZA
De heer Visch en de heer Van Gils zullen niet opnieuw verkiesbaar
zijn voor het bestuur van de VRZA.



Landelijke Veiligheidsdag
Op 11 april 2015 vindt in Almere de landelijke Veiligheidsdag
plaats. De Stichting DARES zal hieraan deelnemen.

3. Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
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4. Bespreken actiepuntenlijst
90.1 Onderzoek haalbaarheid voorstel roepletterbeleid
Het agentschap heeft groen licht van de directie om een start te maken met
het project. De eerst stap is het onderzoeken welke aanpassingen in de
automatisering er nodig zijn en welke kosten daarmee gemoeid zijn. De
voortgang verloopt minder voorspoedig dan gehoopt. Actiepunt blijft staan.
90.2 Presentatie antennebeleid doorsturen
De presentatie is doorgezonden. Actiepunt afgedaan.
90.3 Onderzoek uitbreiding 7 MHz-band door N-geregistreerden
Dit punt wordt meegenomen in een breder onderzoek naar mogelijke
verruiming van te gebruiken frequentiebanden door N-amateurs. Het
agentschap realiseert zich dat de huidige toewijzing voor N-amateurs voor de
wereldwijde uitbreiding van de 7 MHz band is ingevoerd. Hierdoor is er binnen
de huidige toewijzing erg weinig ruimte voor voice communicatie conform het
huidige bandplan. Het onderzoek wordt vervolgd. Actiepunt blijft staan.
90.4 Intrekking roepletters buitenland. Beantwoorden brieven.
Op 29 maart 2014 hebben VERON en VRZA een brief aan het agentschap
gestuurd betreffende het voornemen van het agentschap om de Nederlandse
registratie van radiozendamateurs die zich in het buitenland hebben gevestigd,
te beëindigen en uit het gebruikersregister te verwijderen. De ontvangst van
deze brief is op 18 april 2014 vanuit het agentschap bevestigd. Er is echter tot
op heden geen inhoudelijke reactie aan de VERON verstuurd.
Tijdens het 90ste Amateur Overleg in oktober 2014 is er wederom een brief
overhandigd aangaande hetzelfde onderwerp, waarin de verenigingen
voorstellen (het toenmalige) art.7 lid 5 van de Regeling gebruik van
frequentieruimte zonder vergunning 2008 te doen vervallen, dan wel in ieder
geval niet meer op radiozendamateurs van toepassing te doen zijn, of ten
minste "haalt de registratie door" te vervangen door "kan de registratie
doorhalen". Ook deze brief is inhoudelijk nog niet beantwoord.
Afgesproken is dat het agentschap beide brieven alsnog inhoudelijk zal
beantwoorden. Actiepunt blijft staan.
5. Agentschap Telecom
5.1. Stand van zaken aanpassing roepnamenbeleid
Behandeld onder actiepunt 90.1.
5.2. Voortgang herziening beleid repeaters: presentatie Niels
Bredewout.
Naar aanleiding van de enquête die in 2013 is gehouden onder
radiozendamateurs is AT in 2014 een herzieningstraject gestart. In 2014
is er een dialoogsessie belegd met VERON en VRZA. Vervolgens is het
uitvoeringsbeleid verder op poten gezet. Tijdens het AO is de actuele
conceptversie van het nieuwe beleid gepresenteerd. De sheets van de
presentatie worden ter beschikking gesteld voor publicatie op de
websites van VERON en VRZA (actiepunt 91-01).
In het document zullen alle toepassingen in de amateurbanden worden
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opgenomen waarvoor een vergunning noodzakelijk is. Naast de
vergunningen voor relaisstations zijn dat bakens, gastlicenties,
‘moonbounce’ en de categorie ‘overig niet vrijgesteld gebruik van de
amateurbanden (voornamelijk wetenschappelijk gebruik)’.
Tijdens de presentatie zijn tevens de voorstellen besproken die door
VERON en VRZA zijn ingebracht tijdens de dialoogsessie die in 2014
hierover is belegd:
 Het voorstel om langere vergunningen te verlenen voor complexe
experimenten. Dit voorstel is uiteindelijk niet overgenomen. Het
agentschap gaat niet over tot inhoudelijke beoordeling van
experimenten (wat zijn complexe vergunningen?) maar behandelt
alle experimenten gelijk.
 In het verlengde van het vorige punt: een voorstel om de beoordeling
plaats te laten vinden door een toetsingscommissie, bestaande uit
leden van AT, VERON en VRZA. Omdat het agentschap niet overgaat
tot inhoudelijke beoordeling van de aanvragen, is ook dit voorstel niet
overgenomen.
 Het voorstel voor een overgangsregeling voor voortgezet gebruik na
afloop van de vergunning, totdat de nieuwe vergunninghouder heeft
uitgerold. Deze optie blijkt juridisch niet haalbaar.
 Het laatste voorstel betreft het techniekneutraal verdelen van het
spectrum. Dit is tevens een van de uitgangspunten van het
frequentiebeleid van EZ. Het agentschap deelt daarom deze wens.
Het huidig concept is (zoveel mogelijk) technologieneutraal
geschreven.
Het tweede deel van de presentatie was gericht op de frequentieplanning
m.b.t. relaisstations. Het agentschap onderzoekt of een toename van het
aantal relaisstations mogelijk is door de beschikbare frequentieruimte
anders te verdelen. Daartoe zijn een drietal methodes in concept
uitgewerkt en besproken. De deelnemers aan het AO worden verzocht
eventueel alternatieve planningsmethodes aan te leveren, zodat ook
daar aan gerekend kan worden. Uitgangspunt is dat het agentschap er
niet structureel meer werk voor moet gaan uitvoeren.
Afgesproken is om op 22 april een dialoogsessie te beleggen met VERON
en VRZA, geheel gewijd aan het nieuwe uitvoeringsbeleid. Die tijd zal
het agentschap gebruiken om het concept-beleid en de
planningsmethodes verder uit te werken.
5.3. Stand van zaken frequentiegebruik N-amateurs
Behandeld onder actiepunt 90.3.
5.4 DARES. Bespreking van de wensen in relatie tot de rechten van
overige radiozendamateurs
De Stichting DARES heeft een aantal wensen richting AT kenbaar
gemaakt. Op het AO worden die wensen besproken die consequenties
kunnen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van andere
radiozendamateurs. Dat geldt met name voor de wens van DARES om
zowel in de 70 cm als in de 2 meter band frequentieruimte te mogen
gebruiken voor VHF/UHF-noodrepeaters. Deze hebben geen vaste
opstelplaats. Inwilligen van deze wens zou betekenen dat AT frequenties
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moet reserveren voor DARES. Voor deze frequenties zouden dan in heel
Nederland geen vergunningen meer kunnen worden verleend voor
andere amateurtoepassingen. Het AO wordt op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen.
5.5 Bespreken Terms of Reference Amateuroverleg (ToR AO)
Het verzoek van Stichting DKARS om deel te nemen aan het AO
(besproken onder agendapunt 2.1) is voor het agentschap aanleiding
geweest om ToR op te stellen voor het AO. Daarin worden onder meer
de voorwaarden voor deelname opgenomen, om onduidelijkheid hierover
in de toekomst te voorkomen. Het document is besproken met de
verenigingen. Deze hebben enkele wijzigingen voorgesteld. Het
agentschap weegt deze voorstellen mee bij de vaststelling van de ToR.
Naar verwachting zal het agentschap op korte termijn overgaan tot
vaststelling van het document.
5.6 Dialoogsessie m.b.t. de primaire status van frequentiegebruik
Het agentschap spreekt haar waardering uit voor de constructieve
bijdrage van de verenigingen, die geleid heeft tot het gezamenlijke
communiqué.
6. Onderwerpen uit internationale gremia
6.1. WRC-2015 agenda item 1.4 en overige

Agenda-item 1.4
De toegang tot de 5 MHz band blijft een moeizaam internationaal
traject, waarbij de Nederlandse CEPT-coördinator zijn uiterste best
doet om meer steun te krijgen voor een gezamenlijk Europees
voorstel. Steeds meer landen steunen het voorstel. De grote
tegenstanders blijven vooralsnog Rusland, Frankrijk en Oostenrijk.
Hier lijkt wel wat beweging in te zitten. Met name Rusland lijkt wat
bij te draaien. Het formele standpunt van de NAVO is aangepast en
lijkt nu ook iets meer bewegingsruimte te bieden.


Agenda item 1.18
Automotive radars op 77 GHz. Er worden weinig problemen
verwacht voor de amateurdienst ten aanzien van dit gebruik.
Als resultaat leidt dit item vrijwel zeker tot een gedeelde primaire
frequentietoewijzing voor radiozendamateurs en automotive
toepassingen in de frequentieband 77,5 – 78,0 GHz.

6.2. Overige onderwerpen o.a. CEPT voorbereiding WRC-15, IARU etc.
Op initiatief van de VERON heeft de Nederlandse administratie namens
de IARU een input paper aan CEPT-PTA geleverd dat inmiddels op de
CPG-agenda staat. Het document bevat een voorstel dat een agendapunt
voor de WRC-2019 moet worden en beoogt een wereldwijde harmonisatie
van de 160-meterband, een allocatie van de 6-meterband (50 – 52 MHz)
en een harmonisatie van de frequentieband 3400 – 3410 MHz. Dit laatste
lijkt vooralsnog onhaalbaar.
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7. Ontwikkelingen in de amateurwereld
VERON en VRZA steken veel energie in het betrekken van jeugd. Zij melden
nu een voorzichtige groei van het aantal jeugdige leden en een toename in
enthousiasme onder jeugdige leden.
8. Rondvraag


De Stichting Radioexamens heeft een nieuwe website (radioexamen.nl)



In verband met haar 70-jarig bestaan heeft de VERON aan het
agentschap verzocht om alle VERON-leden eenmalig toestemming te
verlenen om in de maand oktober de cijfercombinatie 70 te voeren
in de roepnaam. Dit verzoek is door het agentschap afgewezen
omdat het tegen het (inter)nationale roepletterbeleid indruist en
automatisering-technisch onuitvoerbaar is. Daarbij heeft het
agentschap als alternatief gewezen op de mogelijkheid voor alle
leden om een bijzondere roepnaam met het cijfer 7(0) aan te vragen.
VERON geeft tijdens het AO aan het verzoek opnieuw in te zullen
dienen met de aanpassing dat verzocht wordt om het cijfer 7 aan de
roepnaam toe te voegen. Het agentschap ziet het verzoek tegemoet.



Storingsmeldingen
Vanaf 1 januari tot en met 17 maart 2015 zijn er 39
storingsmeldingen van en over radiozendamateurs bij Agentschap
Telecom binnen gekomen en in behandeling genomen. Hierbij gaat
het om:
o 29 meldingen van zendamateurs die storing ondervinden;
o 8 meldingen over zendamateurs die storing zouden
veroorzaken in hun omgeving, en;
o 2 meldingen over onderlinge problemen tussen
zendamateurs.
In totaal zijn er in deze periode 217 storingsmelding ontvangen.
Daarmee is het aantal meldingen van en over radiozendamateurs
net geen 18% van het totaal. Dat is een lichte daling ten opzichte
van de voorheen geconstateerde percentages, die tussen de 20 en
25% liggen. Agentschap Telecom ziet dat als een gevolg van de
zelfredzaamheid van radiozendamateurs. Een mooie ontwikkeling die
door Agentschap Telecom wordt gewaardeerd.



Aanwijzing 5 MHz
Naar aanleiding van het verzoek van de VERON voor tijdelijke
toegang tot de 5 MHz band zal dit als wijzigingsvoorstel worden
opgenomen in de eerstvolgende wijzigingsronde van het NFP. Naar
verwachting komt deze wijziging in augustus uit. Vervolgens zal dit
in Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015
moeten worden opgenomen. Hierna is een deel van de band tijdelijk
beschikbaar voor F-amateurs.
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9. Volgend overleg
Het volgende Amateuroverleg vindt plaats op 13 oktober 2015 van 12:30 tot
16:00 uur.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Actiepunten:
Nr
90-01
90-02
90-03

90-04

91-01

Onderwerp

Actie door

Gereed voor

Onderzoek haalbaarheid
voorstel roepletterbeleid
Presentatie antennebeleid
doorsturen

Agentschap

1 feb 2015

Agentschap

1 dec 2014

Onderzoek uitbreiding 7
MHz-band door Ngeregistreerden
Intrekking roepletters
buitenland.
Beantwoording brieven.
Doorzenden presentatie
herziening repeaterbeleid

Agentschap

1 mrt 2015

Agentschap

1 jan 2015

Agentschap

Meezenden
met verslag
AO-91

Gereed

uitgevoerd
doc 90-05

Presentatie
meegezonden
met verslag
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