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- 0 8 APRIL 2021Beantwoord ing van uw brief over de Regeling vergoedinge n
Agentschap Telecom 2021

Geachte heer Den ker,
Op 22 februari 2021 ontving ik !JW brief over de Regeling Vergoedinge n
Ag entschap Telecom 2021. Op 4 maart 2021 heb ik u per brief ge"lnformeerd over
de behandeling van uw brief. In uw brief schrijft u over een ingevoerde regeling
inzake extra kosten voor radiozendam ateurs die een specifieke vergunning
hebben voor het uitvoeren van een experiment met een onbemande zender.
Hierbij stuur ik u mijn reactie.
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Het frequentieb eleid streeft ernaar om iedereen ongestoord gebruik te kunnen
laten maken van frequentieru imte. Dit gebeurt ender andere door de uitgifte van
vergunninge n en registraties en uiteraard door het houden van toezicht op het
gebruik van de ether. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders
belangen en wensen. De eigenaren van repeaters (relaisstatio ns) hebben een
bijzondere positie in het landschap van de radlozendam ateurs. De zichtbaarhe id
en hoorbaarhei d van repeaters is groot. Een grote groep zendamateu rs maakt
dagelijks gebruik van deze repeaters. We vinden het belangrijk dat
radiozendam ateurs zoveel mogelijk storingsvrij gebruik kunnen maken van de
beschikbare frequentieru lmte.
In uw brief wijst u op de aangevoerd e reden in de Regeling vergoedinge n
Agentschap Telecom 2021 (hierna: 'de Regeling vergoedinge n') waarom tot een
vergoeding voor het toezicht is gekomen. In de toelichting van de Regeling
vergoedinge n staat ender het Tarief subcategori e I.C.9 genoemd dat relaisstation s
(repeaters) veel last hadden van illegale gebruikers. Die uitleg is helaas niet
volledig. Het tarief van € 79,- heeft namelijk niet alleen te maken met de
opsporing van illegale gebruikers (intruders) maar ook met het toezicht op
gebruikers van deze repeaters. Het gaat dan om het bestrijden van illegaal
gebruik of het aanspreken van radiozendam ateurs op hun gedrag, plus alle extra
handelingen die daarbij horen. Hierbij moet u denken aan administrat ieve
handelingen , het geven van voorlichting , en het afhandelen van brief- en
telefoonver keer. Speciaal voor de repeaterpro blematiek heeft het agentschap al
enkele jaren een specifiek meldloket (repeatersto rinqen@age ntschaptele com. nl) .
Het beheren van dit meldloket va lt ook ender de doorbereken de kosten. Zoa ls u
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weet warden storin gsmeldingen besproken op het amateuro verleg. Aan de orde
komen ook repeaters toringen in clusief het aantal en de aard van alle
storingsm eldingen van radi ozendama teu rs. Het oplossen van al deze storingen
vraagt constante inzet van het agent schap .
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De evaluatie van bovenregi onale repeaters waar u in uw brief naar verwijst heeft
geen invloed op de gemaakte keuze m.b.t. de invoering van het toezichtst arief.
De problema tiek vindt namelijk niet alleen plaats bij bovenregi onale repeaters .
Het probleem van wangedra g en illegaal gebruik doet zich breder voor. Ook
regionale repeaters (zowel analoog als digitaal) warden getroffen door deze
problema tiek. De werkzaam heden voor een repeater zijn er ook op gericht te
voorkomen dat andere repeaters last krijgen van soortgelijke problemat iek.
Zodoende profiteren alle vergunn inghouder s van de gerichte werkzaam heden die
Agentscha p Telecom verricht, ook al merken deze vergunn inghouder s dat
mogelijk niet direct. We vi nden het belangrijk om innovatie te stimuleren en
experimen ten mogelijk te maken. Het zijn echter ook verstoring en en illegaal
gebruik van de ether die deze experimen ten belemmer en, dan wel onmogelij k
maken. Het toezicht van Agentscha p Telecom is er mede op gericht om deze
experimen ten zoveel mogelijk ongestoor d doorga ng te lat en vinden.
Bij het doorberek enen van kosten gaat de Rijksoverheid uit van de principes uit
het rapport Maat houden uit 2014 . Hierin staat onder welke voorwaard en
handhavin gskosten mogen warden doorberek end aan de burger. Dit geldt ook
voor de werkzaam heden die het agentscha p verricht ten behoeve van
frequentie gebruiker s zoals rad iozendam at eurs. Daarbij geldt het profij tbeginsel. In
dit geval heeft de groep ondertoez ichtgestel den specifiek en in substantie le mate
profijt van het toezicht op de groep. Daarom warden de kosten aan de gebruiker s
doorberek end en niet uit de algemene middelen gefinancie rd . Mocht de inzet van
het agentscha p minder groat zijn, dan hoeven ook minder kosten doorberek end te
warden . Het agentschap staat open voor een gesprek met het veld om de nalevin g
te bevordere n, zodat de inzet mogelijk om laag kan. Overigens is het
toezichtst arief van € 79,- nog niet toereikend om alle kosten van het toezicht t e
dekken.
We kunnen ons het onbegrip van de leden van VERON voorstelle n, omdat de
toelichting van de regeling niet volledig was in de achtergron d van de hogere
kosten. Zoals gezegd warden kosten van te verrichten werkzaam heden
doorberek end aa n de gebru iker (s) van frequ entieruim te di e daar profijt van
hebben.
I k hoop u hiermee vo ldoende te hebben ge·informe erd.
De Staatssec retaris van Economische Zaken en Klimaat , namens deze :

mw. drs. H. Uijt de Haag
Plv. directeur Digitale Economie
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