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Onderwerp / Overlegorgaan   

Datum bespreking 26 oktober2022, 13:00 – 16:00 uur  

Plaats bespreking Amersfoort  

 

Deelnemers 

 

Agentschap Telecom:  

Niels Bredewout (vz) 

Rean Huiskens (sec) 

Sietse Anema 

 

Ministerie van EZK, 

Directie Digitale 

Economie: 

Margaux Morssink 

(agendapunt 3.1)  

 

VERON: 

Alle de Jong 

Rob Hardenberg 

Hans Blondeel Timmermans 

Guido van den Berg 

 

VRZA: 

Ron Goossen 

Paul van Strien 

Martin van Gils 

 

 

Afwezig 

 

DARU 

  

 

Afschrift aan 

 

Alle genodigden 

  

 

 

Agenda 

 

1. Opening 

 

De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft aan verheugd te zijn dat na een 

jaar weer een AO gehouden kan worden en nu ook in fysieke vorm. Er volgt 

een korte voorstelronde, omdat vanuit Agentschap Telecom een nieuwe 

deelnemer deelneemt aan het AO. Margaux Morssink is namens de Directie 

Digitale Economie van het ministerie van EZK aanwezig bij dit overleg voor 

agendapunt 3.1. 
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2. Mededelingen 

 

2.1 Tarieven 2022 

AT licht de tarieven voor 2023 toe. De tarieven zullen stijgen met 7,5%, dit is 

een algemene tariefstijging. Dit omvat de algemene loon- en prijsbijstelling 

zoals geraamd door het Centraal Planbureau in september 2022 (4,7%), een 

stijging als gevolg van nieuwe CAO-afspraken (0,8%) en een extra stijging als 

gevolg van de thans (medio oktober 2022) beschikbare informatie over de 

verwachte verdere prijsstijgingen van zijn leveranciers voor 2023 (2%). 

 

Voor wat betreft de extra 2% stijging gaat het om een specifieke stijging. Op 

grond van berichtgeving van zijn leveranciers, die een indicatie van 

prijsstijgingen voor 2023 bevat, worden door Agentschap Telecom thans 

aanmerkelijk grotere prijsstijgingen voor huisvesting, openbaar vervoer en 

energie verwacht dan die voortvloeien uit de raming van het CPB van 

september. De verwachting is daarnaast dat onder invloed van de huidige 

hoge inflatie andere kosten ook zullen toenemen. Met de extra verhoging van 

2,0% wordt door het agentschap geanticipeerd op het reële risico op 

dergelijke verdere prijsstijgingen van zijn leveranciers voor 2023. Mocht deze 

verdere prijsstijging zich in 2023 niet manifesteren, dan corrigeert het 

agentschap het tarief bij de begroting 2024 en Regeling vergoedingen 2024. 

 

2.2 Examens per 1 juli 2023 naar het CBR 

De voorzitter benoemd dat per 1 juli 2023 het Centraal Bureau 

Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) de examentaken overneemt van AT. 

Radiozendamateurs gaan per 1 juli 2023 bij het CBR examen doen. Het CBR 

gaat ook de N- en F- examens ontwikkelen en bijhouden. Daarbij werkt zij 

met inhoudsdeskundigen die vragen opstellen. Ook borgen zij de continuïteit 

en kwaliteit met behulp van een Technische Commissie of College van 

Deskundigen en een klankbordgroep. Het agentschap heeft er veel 

vertrouwen in dat dit – op termijn - voor een betere kwaliteit van de examens 

gaat zorgen en dat CBR de gewenste modernisering en professionalisering in 

de examinering kan realiseren. 

 

2.3 Ontwikkelingen in Duitsland 

VERON wijst op ontwikkelingen in Duitsland, waar waarschijnlijk in november 

een nieuwe soort N-licentie gaat ontstaan. Het zou gaan om een soort 

‘instaplicentie’. Op deze berichten komen vragen vanuit de vereniging wat een 

dergelijke licentie betekent voor Nederland en welke invloed het heeft voor 

Nederlandse zendamateurs. Hoe verhoudt zich deze licentie met de 

Nederlandse N-licentie en hoe moet omgegaan worden met contacten van 

diverse licentiehouders onderling. VERON geeft aan een risico te zien op 

uitholling van de Nederlandse N-licentie als deze gekoppeld gaat worden aan 

deze nieuwe Duitse ‘instaplicentie’.  

 

Het agentschap geeft aan geen kennis te hebben van een dergelijk type 

licentie in Duitsland. Tijdens de bespreking van dit agendapunt blijkt dat in 

Duitsland de ontwikkeling van deze licentie zich ook nog in een beginstadium 

bevindt. Wel wordt aangegeven dat het goed is deze ontwikkeling in de gaten 

te houden en elkaar hierover te informeren als er ontwikkelingen zijn. Het 

agentschap geeft wel aan dat dergelijke (internationale) ontwikkelingen geen 

reden zijn voor AT om zelf na te denken over een nieuwe registratie categorie. 
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2.4 Overige 

VRZA verzoekt om tijdige inbreng van stukken, zodat iedereen  in staat is om 

er zich een oordeel over te kunnen vormen. De voorzitter vraagt hier 

aandacht voor.  

 

De voorzitter deelt mee dat zaterdag aanstaande (29 oktober jl.) weer de Dag 

voor de Radioamateur wordt gehouden in Zwolle. Agentschap Telecom zal ook 

dit jaar daar weer aanwezig zijn met een afvaardiging vanuit verschillende 

onderdelen van de organisatie. 

 

Afsluitend wijst de voorzitter op de nieuwe naam van het agentschap. Vanaf 1 

januari aanstaande zal het agentschap verder gaan onder de naam 

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, afgekort RDI. Alle betrokkenen zijn 

hierover reeds geïnformeerd. Verdere communicatie hierover zal mogelijk nog 

volgen. De naamsverandering zal geen gevolg hebben voor de 

dienstverlening. 

 

 

3. Agendapunten Agentschap Telecom 

 

Daar waar een agendapunt ook door de verenigingen is aangedragen, wordt 

dat tussen haakjes aangegeven. 

 

3.1 Aanpassing Frequentiebesluit 2013 i.v.m. landelijke regels voor  

elektromagnetische velden (EMV) (toelichting M.V.S. Morssink) 

 

 Mevrouw Morssink geeft een presentatie over de aanstaande wijziging van 

het Frequentiebesluit. Deze zal worden aangepast in verband met landelijke 

regels voor elektromagnetische velden (EMV). Frequentiegebruikers moeten 

zich met de nieuwe landelijke regels aan de blootstellingslimieten van ICNIRP 

houden en blootstelling van het algemeen publiek zoveel als redelijkerwijs 

mogelijk vermijden.  Radiozendamateurs moeten zich ook houden aan de 

blootstellingslimieten, maar zijn uitgezonderd van bepaalde maatregelen die 

professionele gebruikers wel moeten nemen. 

 

 Toegelicht wordt dat er in 2020  een internetconsultatie is geweest. 

Radiozendamateurs maakten toen nog geen onderdeel uit van de wijziging. 

Inmiddels zijn radiozendamateurs er wel in opgenomen. Dit is de reden 

waarom nu in het AO van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om de 

wijziging toe te lichten, met uitleg voor de mogelijke gevolgen voor 

radiozendamateurs.  

 

 Voor de verslaglegging wordt verder kortheidshalve verwezen naar de 

gedeelde presentatie. In aanvulling hierop zijn de volgende punten genoemd. 

 Voor het maken van de noodzakelijke conversie van het ‘oude’ V/m naar het 

toekomstige W/m2 zijn er omrekenmodules beschikbaar om hierbij te 

ondersteunen. 

 De omgevingsanalyse zal vooral nodig zijn voor professionele partijen. Ter 

beperking van de uitstraling en de blootstelling zal uitgegaan worden van het 

ALARP-principle (“as low as reasonably practicable”). 
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 De ingangsdatum van de wijziging is nog niet bekend. Op dit moment wordt 

gekoerst op een inwerkingtreding op 1 juli 2023. Het is (mede) in afwachting 

van een reactie vanuit Europa de vraag of dit haalbaar is. 

 

 De wijzigingstekst en de presentatie in het AO worden na het AO naar de 

verenigingen gezonden en zij kunnen daarop reageren.. Mevrouw Morssink 

wordt door de deelnemers van het AO bedankt voor haar toelichting. 

 

3.2 Storingsmeldingen / rapportages 

Het storingsverslag (Storingsmeldingen 2022) wordt door het agentschap 

toegelicht. In het verslag zijn het aantal storingsmeldingen afgezet tegen het 

aantal gevallen van storingen waarbij radiozendamateurs betrokken zijn. In 

aanvulling hierop worden nog twee aandachtpunten genoemd.  

Het eerste is  het verzoek aan de verenigingen om aandacht te besteden aan 

het feit dat regelmatig blijkt dat apparaten/eigen installaties in de woning van 

de zendamateur de stoorbron zijn. Een eerste stap in het ‘eigen’ onderzoek’ 

moet altijd zijn het volledig stroomloos maken van de woning.  Daarnaast 

wordt aandacht gevraagd voor het gebruik van repeaters en gedrag dat 

daarop plaatsvindt. Gelukkig gaat dit veelal goed, echter zijn het de 

momenten waar het niet goed gaat die de aandacht van veel zendamateurs 

oproept en bij velen een negatief beeld creëert van ‘het zendamateurisme’. 

Het zijn daarnaast vaak dezelfde gebruikers die dit ongewenste gedrag 

vertonen. Er wordt daarom vanuit het agentschap gekeken naar de 

mogelijkheden om hiertegen maatregelen te treffen. Hiervoor worden alle 

mogelijkheden onderzocht, van het geven van waarschuwingen tot intrekking 

van de registratie. 

 

VERON stelt de vraag wat in het storingsrapport verstaan moet worden onder 

‘Door, zendamateur veroorzaakt storing’. 

Het agentschap antwoordt hierop dat het hier gaat om storingen die 

zendamateurs met hun uitzendingen veroorzaken. Veelal gaat het om Laag 

Frequent Detectie (LFD) of verstoring van bekabeling van modems of geluid- 

of TV installaties, waardoor internet of TV hapert . Als de zendamateur en 

gebruiker van de gestoorde apparatuur samenwerken kunnen deze storing 

doorgaans eenvoudig worden opgelost.  

 

Vanuit de verveningen wordt nog specifiek aandacht gevraagd voor storingen 

van zonnepanelen / omvormers op signalen van radiozendamateurs. Zij 

wijzen op een uitspraak van de voorzieningenrechter in een zaak van Solar 

Edge, waarin de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Solar Edge ook 

aan de essentiële eisen dient te voldoen. De verenigingen zetten vraagtekens 

bij de deskundigheid van installateurs. 

Het agentschap geeft in reactie hierop aan dat Solar Egde een goede 

gesprekspartner is met een grote bereidheid tot het voorkomen en verhelpen 

van (ondervonden) storingen. Solar Egde werkt met door henzelf goed 

bevonden installateurs en waarborgt op die manier dat de installatie conform 

alle voorschriften plaatsvindt.  

 

 3.3 Gebruik RZAM-apparatuur in vergunningsvrije banden 

Het agentschap vraagt aandacht voor het gebruik van apparatuur voor 

radiozendamateurs op vergunningsvrije banden. Het agentschap krijgt steeds 

meer signalen dat radiozendamateurs met hun amateurapparatuur zenden op 

de 27MC en 433 Megahertz. Dit is niet toegestaan en levert een overtreding 



    

 

   Pagina 5 van 10 
  

op. Indien men op deze banden wil zenden, is daar apparatuur voor, specifiek 

voor vergunningsvrije banden.  

Het agentschap zal dit onderwerp op de Dag voor de radioamateur specifiek 

onder de aandacht brengen. Gedrag van radiozendamateurs speelt hier ook 

een belangrijke rol in. Het agentschap geeft de verenigingen in overweging 

om dit eens als een bespreekpunt binnen de verenigingen op te werpen en 

hier aandacht voor te vragen. Sociale controle van zendamateurs onderling 

kan hierin namelijk een grote rol spelen. 

 

 

4. Agendapunten verenigingen 

 

 4.1 Aanpassingsvoorstel Terms of Reference 

Er ligt een aanpassingsvoorstel voor de aanpassing van de Terms of Reference 

(ToR) (actiepunt 101-01) (Doc 104-3). Daarnaast is in AO 104 het gesprek 

op gang gekomen over de omvang van de afvaardiging vanuit de vereniging in 

het AO. De vraag daarbij is of de grootte van de vereniging, kijkende naar het 

ledenaantal, een bepalende factor moet zijn bij de grotere afvaardiging van de 

verenging in het AO. AT vindt het prima als verenigingen onderling afstemmen 

hoeveel deelnemers er per vereniging deelnemen aan het AO, maar wil het 

totaal aantal deelnemers niet vergroten. Verenigingen stemmen er mee in dat 

zij onderling afstemmen wie er vanuit de verenigingen naar het AO komen. Het 

aanpassingsvoorstel wordt geaccepteerd en ToR worden conform het voorstel 

aangepast.  

Actiepunt 101-01 is hiermee afgerond en wordt als zodanig afgevoerd 

van de actiepuntenlijst. 

 

 4.2 Stichting Radio-examens / Radio-examens CBR vanaf 1 juli 2023 

De verenigingen uiten hun zorg over de examinering van radiozendamateurs 

als het CBR de examens zal gaan verzorgen. De zorgen zien op het betrekken 

van de Stichting Radio Examens,  het borgen van de kwaliteit van de 

examenvragen in de toekomst, en met name ook het afnemen van 

zogenaamde bijzondere examens.  

 

Het agentschap geeft in reactie hierop aan dat het CBR druk bezig is met de 

voorbereidingen. De tijd tot 1 juli 2023 is daarvoor hard nodig. Het CBR heeft 

verschillende voorzieningen voor het afleggen van examens. Wat ze in principe 

niet doen, is thuis examens afnemen. De voorzitter geeft aan dit zorgpunt 

vanuit de verenigingen nogmaals onder de aandacht te brengen. Tevens doet 

zij het voorstel om het CBR uit te nodigen in het AO om te vertellen hoe het 

straks in de praktijk zou kunnen gaan met het afleggen van examens. Dit kan 

ook door de SRE gedaan worden met CBR. 

De verenigingen geven hierop aan hier voor open te staan. AT vraagt het CBR 

om in het volgende AO toelichting te geven (actiepunt AO-105-01). 

 

 4.3 Escalatieprocedure 

De verenigingen vragen hoe er omgegaan moet worden indien de branche of 

de verenigingen tegenover het agentschap komen te staan. Welke 

mogelijkheden zijn er om hier wat tegen te doen? 

 

Het agentschap antwoordt dat het afhankelijk is van waar de onenigheid over 

gaat, hoe de branche hiermee om kan gaan. Als het gaat om punten die hier in 
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het AO besproken worden, actiepunten of informatieverzoeken, dan staat 

daartegen de informele weg open door in gesprek te gaan   

Als het gaat om formele vraagstukken, zoals beleid, wijzigingen in wet- en 

regelgeving of aanvragen, dan staat daar de formele weg open om daar dingen 

tegen in te brengen. Bijvoorbeeld een zienswijze in een consultatie of het 

starten van formele procedures tegen de besluiten. 

 

Er wordt onder de deelnemers verder geen noodzaak gezien om hier verdere 

voorzieningen in te treffen. Daarbij speelt dat het AO zelf een informeel 

overleg is en geen formeel karakter kent. Er worden in het AO ook geen 

besluiten genomen. 

 

 4.4 N-herijking, correctie Frequentieplan 

Bij de vorige aanpassing van de Regeling gebruik van frequentieruimte met 

meldingsplicht 2015 zijn de uitkomsten van de N-herijking doorgevoerd. Met 

uitzondering van de band 14,0 – 14.25 MHz, die alsnog aangepast moet 

worden naar 14,0 – 14,35 MHz. De vraag vanuit de verenigingen is wat de 

stand van zaken is op dit punt. 

 

Het agentschap geeft hierop aan dat er op dit moment weer een voorbereiding 

loopt tot aanpassing van deze regeling. Deze aanpassing wordt daarin 

meegenomen.  

(Dit punt komt als 105-02 op de actiepuntenlijst) 

 

 4.5 Nationale voorbereidingscommissie CEPT position 

VERON heeft bij de stukken van het AO een brief gevoegd. Daarin geeft zij een 

uiteenzetting van het voor haar leden grote belang van de 1240 -1300 MHz 

(23 cm). De VERON is van mening dat geen aanvullende richtlijnen 

noodzakelijk zijn ter bescherming van Galileo als primaire dienst in relatie tot 

de amateurdienst. Dat is immers al geregeld in de secundaire status van de 

amateurdienst voor de 1240 -1300 MHz band. De verenigingen verzoeken om 

de Nederlandse delegatie vanuit het agentschap actief deel te laten nemen aan 

de discussie hierover in de Nationale Voorbereidingscommissie van WRC-23. 

 

De voorzitter geeft in reactie hierop aan dat hij de brief zal doorgeleiden naar 

de Nederlandse delegatie als signaal dat is afgegeven vanuit het AO door de 

verenigingen. Verenigingen stemmen hiermee in. 

 

 4.6 Elektromagnetische Compatibiliteit / CISPR norm 

Dit punt wordt door VERON nader toegelicht. Zij geeft dat er dat er een 

voorstel ligt tot verruiming van de CISPR-norm, bijvoorbeeld voor de verdere 

ontwikkelingen van Electric Vehicle Laders. De VERON doet het verzoek om 

hier aandacht voor te hebben, met name voor de gevolgen van de verruiming 

van deze norm voor radiozendamateurs. 

 

Het agentschap geeft aan dat bekend is dat de ruisvloer steeds meer 

toeneemt. Zij geeft aan dat het goed is om deze ontwikkelingen te blijven 

volgen om de impact ervan op bijvoorbeeld radiozendamateurs tijdig te 

kunnen erkennen en waar nodig daarop te kunnen acteren. 
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 4.7 Repeateroverleg 

Dit onderwerp komt voort uit vragen over de toezichtkosten voor 

repeaterstations. In AO 104 is besproken of er mogelijkheden zijn vanuit de 

branche om de werkzaamheden van het agentschap te verminderen en 

waardoor mogelijk het toezichtstarief verlaagd zou kunnen worden. Het 

agentschap heeft hier in de zomer met verenigingen radiozendamateurs over 

gesproken. Zie hiervoor ook de meegezonden stukken ‘Tarieven 

radiozendamateurs’. Verschillende voorstellen over hoe het anders zou kunnen 

zijn daar besproken  

 

VRZA noemt het voorstel om  het toezichtstarief voor repeaterstations te laten 

vervallen, en dat te compenseren door het tarief voor de registraties te 

verhogen ter dekking van deze kosten. 

VERON geeft aan dat zij binnen haar vereniging geen draagvlak ziet voor een 

dergelijke aanpassing van de tarieven voor registraties. Niet elke 

registratiehouder maakt namelijk gebruik van repeaterstations. VERON ziet 

meer in het voorstel om er onderling zorg voor te dragen dat de 

vergunninghouder van een repeaterstation, waar meerdere zendamateurs 

gebruik van maken, vanuit deze gebruikers voldoende financieel ondersteund 

wordt om deze vergunning te kunnen behouden. 

 

Het agentschap geeft aan dat zij een kosten-baten-organisatie is. Zij moet de 

kosten die zijn maakt met de uitvoering van werkzaamheden, doorberekenen 

aan de baathebbers van die werkzaamheden. Zij kan die kosten niet 

neerleggen bij andere vergunning- of registratiehouders. Dat zou afbreuk doen 

aan de zuiverheid van de doorberekeningssystematiek. 

In aanvulling hierop geeft het agentschap aan dat, indien de vergunning voor 

een repeaterstation gebruikt wordt door meerdere zendamateurs, zij onderling 

afspraken kunnen maken over de (financiële) bijdrage die deze gebruikers 

leveren ten behoud van deze vergunning.  

 

 Verenigingen geven aan dit punt voldoende te hebben besproken. 

(Actiepunt 104-01 is hiermee afgerond en wordt als zodanig afgevoerd 

van de actiepuntenlijst.) 

 

 

5. Actiepuntenlijst 

 

De actiepunten worden doorgenomen.  

 

98-01: vervolgoverleg LSA organiseren  

Het agentschap geeft met betrekking tot dit actiepunt dat LSA nog niet 

uitgerold zal gaan worden voor RZAM. LSA is net na de testperiode nu 

beschikbaar gekomen voor een specifiek onderdeel. Het is nog niet bekend 

wat de planning is voor de verdere uitrol van LSA over andere typen 

frequentiegebruik. 

 

101-01: aanpassingsvoorstel ToR 

Besproken onder agendapunt 4.1. Dit actiepunt is afgerond met dit AO en 

gaat van de lijst. 

 

101-02: overleg over frequentiebeleid 

Zoals besproken onder agendapunt 3.1 wordt een benen op tafeloverleg 
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georganiseerd. Dit overleg zal in februari 2023 worden ingepland. De 

verenigingen komen met een inputdocument.  

 

102-03: landelijke pagerfrequentie 

Het agentschap heeft een reactie op dit verzoek van de vereniging 

rondgestuurd. Zie hiervoor bijlage ‘Wide-range pagerzender experimenten 

(102-03)’. De reactie roept geen verdere vragen op. Dit actiepunt is afgerond 

met dit AO en gaat van de lijst. 

 

104-01: bevordering naleving om inzet van AT mogelijk omlaag te brengen 

Besproken onder agendapunt 4.7. Dit actiepunt is afgerond met dit AO en 

gaat van de lijst. 

 

104-02: Aanpassing banddeel 50 – 50,5 MHz 

De aanpassing van het NFP is in voorbereiding. Het verzoek van de 

verenigingen om het toegestane vermogen te verhogen wordt op dit moment 

verder onderzocht voor wat betreft mogelijkheden en haalbaarheid. Voor het 

komende AO zal het agentschap met een reactie komen. 

 

104-03: Informatievoorziening over ECC Rec TR 61-01 op sites verenigingen 

Dit onderdeel is kort nader besproken. VERON heeft aangegeven 

tegenwoordig hiervan melding te maken op hun website. VRZA heeft dit nog 

niet. Besloten wordt dit actiepunt als afgerond te beschouwen en af te voeren 

van de actiepuntenlijst. 

 

105-01: AT vraagt het CBR om in het volgende AO toelichting te geven over 

de examens   

Nieuw. Zie agendapunt 4.2. 

 

105-02: N-herijking, correctie 14 MHz 

Besproken onder agendapunt 4.4. Dit actiepunt is nieuw op de 

actiepuntenlijst. De Regeling met meldingsplicht moet hiervoor alsnog 

aangepast. Het agentschap inventariseert de stand van zaken en de 

(voorlopige) planning voor wat betreft de aanstaande wijzigingen. Op basis 

daarvan kan een einddatum van dit actiepunt gepland worden. Het 

agentschap informeert de verenigingen. 

 

 

Nr. Onderwerp Actie 

door 

Gereed voor Gereed 

98-01 Vervolgoverleg LSA organiseren 

 

AT Oktober 

2019 

 

101-

01 

Aanpassingsvoorstel voor Terms of Reference 

AO (Doc 104-03) 

 

Vereni

gingen 

Q3 2020 Afgerond 
Q3 2022 

101-

02 

Overleg over frequentiebeleid organiseren in 

september 2020. De verenigingen komen met 

een inputdocument.  

AT/EZ

K en 

vereni

gingen 

September 

2020 

Q1 2023 
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6. Onderwerpen uit internationale gremia 

 

De verenigingen signaleren de volgende ontwikkelingen in andere landen:  

• In Duitsland leeft het idee om een ‘instaplicentie’ in te voeren. AT volgt 

de ontwikkelingen. In Nederland is dit niet aan de orde.  Zie ook 

agendapunt 2.3. 

• In de 8m band (40 MHz) zijn in bepaalde landen allocaties. Sinds kort 

ook in België. Deze band zie je steeds meer (40.6-40.7 MHz) dat daarin 

verschillende bakens acties zijn. Er is veel digitaal verkeer zichtbaar. 

• In de UK is een deel van de 2 meter band secundair toegewezen aan de 

amateurdienst voor ATV experimenten. 

 

 

7. Ontwikkelingen in de amateurwereld  

 

Naast de eerder genoemde ontwikkelingen onder de andere agendapunten, 

zijn er geen verdere ontwikkelingen in aanvulling hierop. 

 

 

8. Rondvraag/datum volgend overleg/sluiting 

 

VERON geeft aan dat er enige tijd geleden gesproken is over 

antenneplaatsingen voor amateurs. Een verslag hiervan is met 

inputdocumenten  naar EZK gegaan. EZK heeft aangegeven hier naar te 

102-

03 

a. landelijke frequentie pagerzender 

experimenten onderzoeken. 

b. kijken of beleidswijzigingen van DGPS nu of 

in de nabije toekomst aan de orde zijn 

AT AO-103 Afgerond 
Q3 2022 

104-

01 

Overleg inplannen over bevordering naleving 

om inzet van Toezicht mogelijk omlaag te 

brengen 

AT AO-105 Afgerond 
Q3 2022 

104-

02 

Voorstel verenigingen aanpassing banddeel 50 

– 50,5 MHz  en het wijzigen van de 

vermogensbeperking naar 400 Watt voor het 

primaire deel 

AT AO-105 Q1 2023 

104-

03 

Informatievoorziening over ECC 

Recommendation TR 61-01 op websites 

verenigingen 

Vereni

gingen 

AO-105 Afgerond 
Q3 2022 

105-

01 

AT vraagt het CBR om in het volgende AO 

toelichting te geven over de examens   

AT AO-106  

105-

02 

N-herijking, correctie 14 MHz  AT AO-107 Q3 2023 

105-

03 

Navraag doen of en zo ja welke opvolging 

er wordt gegeven aan het overleg met 

EZK over antenneplaatsing 

AT AO-106  
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kijken en het door te sturen naar het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. VERON stelt de vraag wat hiermee is 

gedaan en of en zo ja welk vervolg hieraan gegeven wordt/is. 

De voorzitter geeft hierop aan dit uit te zoeken en hier op terug te komen. 

(actiepunt 105-03) 

 

Het volgende Amateuroverleg (AO-106) is op 18 april 2023. 


