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Verslag aan de hand van de agenda
Agenda
1. Opening
De secretaris introduceert de nieuwe voorzitter, de heer F. Hofsommer. Deze
opent vervolgens de vergadering.
2. Mededelingen (verenigingen en Agentschap Telecom)
2.1. VERON
PA6HQ is dit jaar met de huidige regelgeving met succes gebruikt.
Dit najaar zal de viering van 200 jaar Koninkrijk ook door de VERON
onder de aandacht worden gebracht. Hiervoor zal de roepnaam PA200NL
gebruikt worden.
Het agentschap wordt bedankt voor het aanwezig zijn op de komende
Dag voor de Radio Amateur met een stand. Het agentschap geeft aan dat
besloten is dit in het vervolg elke twee jaar te doen. Wel zal er jaarlijks
een afvaardiging van het agentschap aanwezig zijn.
Van 21 tot 27 september 2014 is de volgende IARU-regio 1 conferentie in
Bulgarije. Het agentschap wordt uitgenodigd deel te nemen. De
uitnodiging wordt in dank aanvaard. Het agentschap gaat zich beraden
over een mogelijke deelname aan de conferentie. (Actie 88-01)
2.2. VRZA
De VRZA gaat opnieuw de verbinding met MALABAR (Indonesië)
herdenken vanuit Radio Kootwijk van 7 oktober tot 2 november a.s. met
de roepnaam PI90PCG.
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2.3. Agentschap Telecom
Uitleg crossband verbindingen 70 MHz:
In de regeling frequentiegebruik zonder vergunning 2008 staat dat in de
70 MHz band: “Crossband- en duplexverbindingen zijn niet toegestaan.”
Bedoeld wordt dat full duplex verbindingen, ook met andere banden, niet
zijn toegestaan. Semi duplex, ook met andere banden, is wel toegestaan.
Deelname Toezicht aan amateur overleg:
De heer Anema geeft aan dat hij dit jaar de coördinator amateurzaken
voor Toezicht is. Voor 2014 zal dit worden heroverwogen. Het is niet
zeker dat hij het weer wordt.
3. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, wel wordt opgemerkt dat een
aantal items onderling verweven zijn.
4. Bespreken actiepuntenlijst
86-01 Aangeven waarom de huidige PLC-apparatuur niet getoetst wordt aan
de EMC directieve en de generieke norm.
Het antwoord wordt tijdens de vergadering uitgereikt, de secretaris biedt
excuses aan voor de late beantwoording. Het antwoord luidt als volgt:
“De fabrikant heeft de keuze om te toetsen aan óf een geharmoniseerde norm
óf om zelf een analyse uit te voeren. De route via de norm wordt voor PLC
bijna niet toegepast, want aan momenteel goedgekeurde normen kunnen
PLC-modems niet voldoen. De fabrikant voert dus zelf een analyse uit en mag
daarbij gebruik maken van allerlei (informele) documenten. Momenteel wordt
er door CENELEC gewerkt aan een norm en naar verwachting zal deze
binnenkort worden opgenomen onder de EMC-richtlijn. Voor zover het
agentschap heeft begrepen steunt de IARU deze norm ook. De norm verplicht
notches voor alle zendamateurbanden.“ In een mondelinge toelichting geeft
het agentschap verder aan dat in dit verband onderscheid gemaakt moet
worden tussen handelstoezicht en het behandelen van storingsklachten. De
verenigingen geven aan dat de uitleg duidelijk is. Actiepunt afgedaan.
87-01 Het agentschap zal formeel bekend maken dat de 13 cm band van 29
april t/m 1 mei gesloten is voor amateuruitzendingen in een straal van 40 km
rond Amsterdam. Dit is uitgevoerd. Er zijn in dit kader geen incidenten met
radiozendamateurs geweest. Het agentschap bedankt alle radiozendamateurs
voor hun medewerking. Actiepunt afgedaan.
87-02 De verenigingen en het agentschap gaan werken aan een nieuwe
manier van het voor alle partijen acceptabel invullen van de secundaire rol in
de 13 cm band. De resultaten hiervan komen terug in agendapunt 5.2 en 6.2.
Actiepunt afgedaan.
87-03 Het agentschap zal de verenigingen zo snel als mogelijk op de hoogte
stellen van de doorgevoerde wijzigingen in o.a. de beleidsnotitie onbemand
frequentiegebruik als gevolg van de wijziging van H3 van de
Telecommunicatiewet op 15 maart 2013. Het grootste aandachtspunt in de
nieuwe wet is het vervallen van de mogelijkheid om vergunningen te
verlengen. Wel kunnen vergunningen opnieuw worden verleend met dezelfde
parameters. Hiervoor geldt een tarief van 153 Euro, terwijl het tarief voor
verlengen 29 Euro was. Het agentschap heeft besloten dat bij opnieuw
verlenen, indien de parameters gelijk blijven, er in 2013 29 euro in rekening
gebracht zal worden. In alle overige gevallen blijft het tarief 153 Euro.
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Verder zal de beleidsnotitie onbemand frequentiegebruik binnenkort op
diverse punten herzien worden. Dan zullen ook de aanpassingen in dit kader
verwerkt worden. Actiepunt afgedaan.
87-04 De verenigingen verzoeken de wens om de radiozendamateur
examens ook in de Engelse taal aan te bieden bij de directie onder de
aandacht te brengen. Dit is nog niet uitgevoerd. De voorzitter geeft aan dat
dit zo snel als mogelijk zal worden uitgevoerd. Actiepunt blijft staan.
5. Agentschap Telecom
5.1. Voortgang vervolgacties enquête onder registratiehouders segment
radiozendamateurs
Tijdens de dialoogsessie met amateurs is er uitgebreid teruggekoppeld
over de uitkomsten van de gehouden enquête. Deze terugkoppeling moet
ook nog naar de verenigingen plaatsvinden. In het verslag van de
bijeenkomst van 28 mei staat dat die bijeenkomst in september zou
plaatsvinden. Helaas is het organiseren van die bijeenkomst niet gelukt.
Uitgangspunt is dat die terugkoppelingsbijeenkomst nog wel gaat
plaatsvinden, maar vermoedelijk wordt dat begin 2014. (ACTIE 88-02)






De uitkomsten van de enquête hebben er toe geleid dat het agentschap
zich in ieder geval gaat richten op de volgende 4 speerpunten:

Het toezicht op de amateurbanden, zowel het toezichtsbeleid als de
zichtbaarheid van toezicht;
Het behandelen en afhandelen van storingsmeldingen;
Het beleid onbemande repeaters toetsen en waar noodzakelijk bijstellen
aan de huidige tijd;
De communicatie naar de doelgroep verbeteren, het opstellen van een
communicatieplan.

5.2. Webpagina tijdelijke beperkingen radiozendamateurs bij secundair
gebruik
De afgelopen periode is gezocht naar een manier om gebruikers van de
13 cm band beter op de hoogte te stellen van bekend primair gebruik
tijdens evenementen. Uiteindelijk is hieruit een webpagina op de site van
het agentschap voortgekomen. In de zomer zijn voorbeelden naar de
verenigingen gestuurd, maar door de vakanties was het lastig hierover
onderling te overleggen. Dit AO is de eerste mogelijkheid om
commentaar te ontvangen, dit wordt behandeld bij 6.2. Het agentschap
heeft in september als pilot de website life gezet. Hierop zijn al diverse,
meest positieve reacties ontvangen met tips ter verbetering.
5.3. Introductie gele kaart
Vanaf 1 januari 2014 kunnen inspecteurs van het agentschap gebruik
gaan maken van de gele kaart. Dit is een waarschuwing, die zal worden
verzonden wanneer inspecteurs overtredingen van de
registratievoorwaarden waarnemen bij het luisteren op de
amateurbanden. Inspecteurs zullen daarom in 2014 op basis van
(storings)meldingen over wangedrag of tijdens hun reguliere
werkzaamheden gericht luisteren op de amateurbanden. Een gele kaart
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heeft op zich geen rechtsgevolg, bezwaar is dus niet mogelijk, maar kan
aanleiding zijn voor een vervolg onderzoek bij een tweede gehoorde
overtreding van de betreffende zendamateur. Een rapport van
bevindingen kan dan wel leiden tot een sanctie van Agentschap Telecom.
6. Ingekomen stukken
6.1. Liberalisering roepletterbeleid (AO 88-01, 88-02, 88-03)
Door de verenigingen en diverse individuele (groepen van)
radiozendamateurs zijn tot enkele uren voor het overleg zienswijzen
ingezonden. Samenvattend lijkt het overgrote deel van de
radiozendamateurs voor verandering van het huidig beleid, echter met
een verschillende invulling. De verenigingen zullen gaan bezien of hun
voorstel zodanig kan worden bijgesteld dat er zoveel als mogelijk recht
gedaan wordt aan deze zienswijzen. (ACTIE 88-03 )
Agentschap Telecom gaat intern kijken naar de gevolgen van een
mogelijke aanpassing van beleid. Het onderwerp wordt doorgeschoven
naar het volgend AO. (ACTIE 88-04)
6.2. Tijdelijke beperkingen van het secundaire frequentiegebruik in de 13 cm
band
De tekst die nu op de webpagina staat (zie ook 5.2) leidt tot een aantal
bestuursrechtelijke vragen van de verenigingen.
Het agentschap legt uit dat de pagina niet gezien moet worden als het
opleggen van een zendverbod, maar als een informatiebron voor
amateurs om nadere invulling te geven aan de al bestaande verplichting
van een radiozendamateur om zich zo goed als mogelijk op de hoogte te
stellen van uitzendingen door de primaire gebruikers. De webpagina is
hierbij een extra hulpmiddel.
Het agentschap is het met de verenigingen eens dat de huidige tekst van
de webpagina aangepast kan worden om dit duidelijker te maken. Verder
blijft het agentschap vragen om commentaar, zodat de webpagina verder
verbeterd kan worden (ACTIE 88-05)
7. Onderwerpen uit internationale gremia
7.1. AI 1.4 WRC-2015 (AO 88-01)
Dit betreft het opnemen van de 5 MHz band in de Radio Regulations voor
radiozendamateurs. De heer Blondeel-Timmerman is de CEPT-coördinator
voor dit onderwerp. Op dit moment liggen er binnen de CEPT diverse
oplossingsmethodes voor, variërend tussen geen amateurallocatie tot een
band van 100 kHz. Vooruitlopend op internationale besluitvorming,
verzoeken de verenigingen om een tijdelijke secundaire toewijzing in
deze band. De verenigingen gaan dit verzoek per brief indienen. (ACTIE
88-06)
7.2. Overige internationale onderwerpen
Agendapunt 1.18 van de WRC-agenda gaat over automotive radars in de
77,5 GHz-band. De voorstellen, zoals die er nu liggen leiden tot twee coprimaire gebruikers, radar en radiozendamateurs. Gezien de
eigenschappen van dit soort uitzendingen en toegepaste bundelbreedtes
zal dit niet tot wederzijdse verstoring leiden.
Agendapunt 1.12 van de WRC-agenda gaat over uitbreiding van de Earth
Exploration-satellite Service rond de 10 GHz. Het ziet er naar uit dat deze
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frequentieband met 300 MHz zal worden uitgebreid, zowel naar boven als
naar beneden. Hiermee overlapt het met een stuk amateurband, de
gevolgen zullen zeer gering zijn.
8. Ontwikkelingen in de amateurwereld
De EMC-commissie heeft nieuwe meetapparatuur aangeschaft. Hierdoor
kunnen zij radiozendamateurs met EMC-problemen nog beter bijstaan.
9. Rondvraag
9.1. De VRZA vraagt of het mogelijk is een nieuw registratiebewijs te krijgen
als de oude onleesbaar is geworden. Ja, dat kan door deze opnieuw aan
te vragen. De werkwijze is als volgt: Inloggen bij het agentschap.
Wijzigen kiezen, en vervolgens alle pagina’s doorlopen zonder iets te
wijzigen, dit voltooien. Er komt dan automatisch een nieuw
registratiebewijs.
9.2. Agentschap: In 2013 zijn er tot nu toe 758 storingsklachten
binnengekomen. Hiervan gingen er 163 over radiozendamateurs
waarvan 40 N- en 123 F-amateurs. 108 radiozendamateurs
ondervonden storing, 45 meldingen betroffen storingen door
radiozendamateurs. 10 klachten gingen over storingen tussen
radiozendamateurs onderling.
10. Volgend overleg
Woensdag 19 maart 2014.
11. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de
vergadering.

Actiepunten
Nr
87-04

88-01

88-02

Onderwerp

De verenigingen
verzoeken de wens om
de radiozendamateur
examens ook in de
Engelse taal aan te
bieden bij de directie
onder de aandacht te
brengen.
Besluit nemen over
deelname aan IARU
bijeenkomst in Bulgarije,
september 2014
Organiseren
dialoogsessie over
uitkomsten enquête met

VERSIE 11 NOVEMBER 2013

Actie door

Gereed voor

Agentschap

Voor 1 dec
2013

Agentschap

Voor maart
2014

Agentschap

Voor maart
2014

Gereed
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de verenigingen.
88-03

88-04

88-05

88-06

Liberaliseren roepletter
beleid, verenigingen
gaan bezien of hun
voorstel kan worden
aangepast.
Liberaliseren roepletter
beleid. Onderzoekt de
gevolgen voor het beleid
Verder verbeteren pilot
informatiepagina ter
ondersteuning van
amateurs bij gebruik van
secundaire banden
Verzoek om een
secundaire allocatiemogelijkheid in de 5 MHz
band
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Verenigingen

Voor februari
2014

Agentschap

Voor maart
2014

Agentschap

Tot het
volgend AO

Verenigingen

Voor januari
2014
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