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Aanleiding 
Met de Gedragslijn zijn we een weg ingeslagen, waarbij we het gebruik van amateurfrequenties graag 
zo technologieneutraal mogelijk willen faciliteren. 
Radioamateurisme gaat immers over het experimenteren met techniek. Experimenteren zou zo min 
mogelijk belemmerd moeten worden door voorschriften ten aanzien van bestaande technieken. 
  
Van: Identificatie in morse of spraak 
Het inslaan van deze weg heeft onder meer geresulteerd in een gewijzigde identificatieverplichting voor 
relais- en bakenstations, waarbij de identificatie in spraak of morse diende plaats te vinden. Daar zijn 
we inmiddels van teruggekomen, na bezwaren van met name houders van een APRS-station. 
 
Naar: Identificatie conform art. 10 van de Regeling 
We verwijzen in de vergunningen vanaf nu voor identificatie naar artikel 10 van de Regeling gebruik 
van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 (de Regeling). 
De identificatieverplichting wordt vervangen door de volgende bepaling: 
 

Identificatie 
Tijdens de uitzendingen worden de roepletters van het station xxxxx uitgezonden overeenkomstig 
artikel 10 van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015. 
 

Ook alle bestaande vergunningen met de verplichting om in spraak of morse te identificeren worden 
gewijzigd. De vergunninghouders krijgen een beschikking met de wijziging + uitleg.  
 
Voorstel tot aanpassing artikel 10 
Agentschap Telecom streeft nog steeds naar technologieneutraal gebruik van de amateurfrequenties 
waar mogelijk. Wij willen de identificatieverplichting in de Regeling nu zo technologieneutraal mogelijk 
maken. Daartoe doen wij het volgende voorstel. 
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Wij stellen voor om artikel 10, lid 1, sub i, van de Regeling gebruik van frequentieruimte met 
meldingsplicht 2015 (de Regeling) te schrappen. Wij denken dat deze bepaling niet nodig is en 
technologieneutraliteit belemmert. De andere bepalingen over identificatie (sub c, d en e) dekken 
volgens ons de lading. Het artikel komt er dan als volgt uit te zien: 

 
Artikel 10 
1. Bij gebruik van frequentieruimte met de bestemming ‘amateur´ of ‘amateursatelliet´ wordt, 

onverlet artikel 8, voldaan aan de volgende voorschriften 
a. (…) 
c. de in artikel 6, tweede lid, bedoelde combinatie van letters of cijfers wordt ten minste 

bij het begin en bij het einde van elke uitzending en ten minste eenmaal per periode 
van vijf minuten uitgezonden, waarbij een reeks kortdurende uitzendingen wordt 
aangemerkt als één uitzending; 

d. de combinatie van letters of cijfers is bij data- en beeldoverdracht aan de ontvangst-
zijde na demodulatie in leesbaar schrift zichtbaar; 

e. bij automatische telegrafie en bij data- of beeldoverdracht, waarbij toepassing van 
onderdeel d op technische belemmeringen stuit, wordt de combinatie van letters of 
cijfers kenbaar gemaakt door middel van spraak of morsetelegrafie; 

f. informatie wordt niet versleuteld verzonden; 
g. (…) 
h. (…) 
i. de combinatie van letters of cijfers wordt uitgezonden overeenkomstig de volgende 

klasse van uitzending: 
1°. spraak: A3E, H3E, J3E, R3E, F3E en G3E; 
2°. morse telegrafie (maximale snelheid van 30 woorden per minuut): A1A, A2A, F1A, 

F2A, J2A, G1A en G2A; 
3°. automatische telegrafie: A1B, A2B, F1B, F2B en J2B; 
4°. data- of beeldoverdracht: F1D, F2D en G2D; 
5°. facsimilé en slow-scan televisie; (SSTV): A1C, A2C, A3C, J2C, J3C, F1C, F2C, F3C, 

G1C, G2C en G3C; 
6°. amateurtelevisie: A3F, C3F en F3F. 

     
Bespreking op Amateuroverleg 
Wij zijn benieuwd hoe de AO-deelnemers tegen dit voorstel aankijken. Gaat dit werken voor registratie-
houders? Gaat dit werken voor vergunninghouders (relais-/bakenstations)? Zo nee, waarom niet? Wat 
gaat er mis als we het zo doen? 
 
Dit document wordt geagendeerd op het AO om hierover van gedachten te wisselen. Eerdere input is 
uiteraard ook welkom. 
  


