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Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Er wordt
een korte voorstelronde gedaan. Er wordt kort medegedeeld dat de
samenstelling aan de kant van het agentschap is gewijzigd, de heer Van
Osselen is met ingang van dit AO, voorzitter.
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Mededelingen
Storing Mijn AT
AT geeft aan dat afgelopen week (20 – 21 april) sprake was van een storing in
het klantportaal. Registratiehouders konden hun registratie niet inzien.
Inmiddels is de storing verholpen. VERON wordt bedankt voor haar
berichtgeving op haar website over deze storing. De berichtgeving op andere
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radiozendamateurwebsites wordt kort aangehaald; op deze websites werd
aangegeven dat registraties ingetrokken zouden zijn wegens wanbetaling. Dat
is niet het geval.
De verenigingen stellen AT voor om contact op te nemen met de beheerders
van de websites van de verenigingen, zodat AT - wanneer dergelijke gevallen
zich voordoen - makkelijk kan schakelen met de verenigingen. Voor de
verenigingen is dat ook prettig, omdat zij over dit vooral ook vragen kregen
van hun achterban. Afgesproken wordt dat de verenigingen hun gegevens
doorsturen zodat een e-maillijst kan worden opgesteld (Actiepunt 103-01).
Aanvragen met valse certificaten
AT licht kort toe dat ze recent, kort na elkaar, een aantal aanvragen heeft
ontvangen om een registratie te verlenen aan personen die aangaven in een
ver verleden examen te hebben gedaan. Opvallend was dat er, hoewel soms
creatief in elkaar geflanst, maar toch echt onjuiste documentatie was
aangeleverd. Omdat deze personen ook niet in de (oude) registers van
Agentschap Telecom voorkwamen zijn deze aanvragen afgewezen.
Registratie antennes en voorlichting
Dit punt is kort toegelicht in het vorige AO. Uit een steekproef van de afdeling
Toezicht is gebleken dat er antenne-installaties van zendamateurs zijn die
geregistreerd hadden moeten worden. Er komen bij Toezicht en het
Antennebureau regelmatig vragen over wanneer een antenne geregistreerd
moet worden en wanneer niet. Om hierover meer duidelijkheid te verschaffen,
is een brochure opgesteld. Deze wordt zo spoedig mogelijk met de
verenigingen eerst nog gedeeld voor commentaar (Actiepunt 103-02).
Verzoek RFDX deelname AO
AT licht toe dat de vereniging RFDX vorig jaar een verzoek heeft ingediend om
deel te nemen aan het AO. Dit verzoek is in november 2020 afgewezen.
Gedragslijn vergunning radiozendamateurs
De bijlage is conform de bespreking in het vorige AO aangepast. AT zegt toe
nog te kijken naar een van de als voorbeeld opgenomen
vergunningsvoorwaarde in de gedragslijn. AT stelt voor om een voetnoot toe
te voegen met een verduidelijking. Bij nieuwe vergunningen worden de
aangepaste voorschriften meegezonden. Het storingsartikel blijft onderdeel
van de voorschriften.
De gedragslijn zal worden gepubliceerd op de website van het agentschap en
vanaf dat moment worden toegepast (Actiepunt 103-03).
Tarieven 2021
VERON heeft een brief gestuurd naar de Staatssecretaris over de
vergoedingen voor het toezicht in 2021. Inmiddels is er een antwoord op deze
brief toegestuurd. De verenigingen geven hun teleurstelling aan op de
verhoging en het antwoord op de brief. Er wordt gevraagd hoe de verhouding
tussen handhaving en handhaafbaarheid is en wat de verenigingen aan
handhaving mogen verwachten. Ook zijn er radiozendamateurs die signalen
doorgeven aan het agentschap, wat wordt daarmee gedaan?
AT geeft aan dat er geen resultaatverplichting gegeven wordt. In het geval
van signalen vanuit de radiozendamateurwereld worden deze serieus
genomen en die informatie wordt ook gebruikt. Informatie kan onder meer
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worden aangeleverd via het e-mailadres:
repeaterstoringen@agentschaptelecom.nl. Maar om op te kunnen treden moet
de afdeling Toezicht wel zelf een constatering doen. AT gaat de komende tijd
meer communiceren over de resultaten die Toezicht boekt in relatie tot het
toezicht op het gebruik van de amateurfrequenties.
Dag van de Radioamateur 2021
AT geeft aan dat als de dag doorgaat dit jaar, ze met een aantal
afgevaardigden aanwezig zal zijn. VERON geeft aan dat doorgang op dit
moment onzeker is. Nagekomen bericht d.d. 26-04-2021: VERON heeft op de
vergadering van de Verenigingsraad bekend gemaakt dat de dag dit jaar niet
door zal gaan. Dit is ook in het meinummer van Electron gepubliceerd.
Bestuurswisselingen VERON
VERON deelt mee dat de Verenigingsraad op 24 april 2021 plaatsvindt. Drie
vacatures zullen worden vervuld. De heer De Jong neemt voor wat betreft het
Amateuroverleg de honneurs waar en heeft de taken van de heer Blondeel
Timmerman overgenomen.
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Agendapunten Agentschap Telecom
Een aantal agendapunten van het agentschap komt overeen met de door de
verenigingen aangedragen agendapunten. Daar waar een agendapunt door de
verenigingen is aangedragen, wordt dat tussen haakjes aangegeven.

3.1 Manier van overleggen in de toekomst (ook agendapunt verenigingen)
Er zijn nog een paar actiepunten op de lijst die samenhangen met het houden
van een nader overleg. De verenigingen geven aan dat het overleg over LSA
(actiepunt 98-01) het liefst in persoon wordt gehouden, maar dat om de
voortgang erin te houden een digitaal overleg akkoord is. Er zal een
datumprikker worden verstuurd zodat dit overleg ingepland kan worden.
oor wat betreft het overleg over frequentiebeleid (actiepunt 101-02) zouden
de verenigingen graag een inhoudelijk overleg willen hebben. De verenigingen
spreken de voorkeur uit dat hier iemand vanuit beleid bij komt zitten, omdat
het eigenlijk geen onderwerp voor AT is als uitvoerings- en
toezichtsorganisatie. Daarbij wordt aangegeven dat belangrijk is voor het
vervolgoverleg dat het destijds gekoppeld is aan een rapport van de aan de
Europese Commissie adviserende Radio Spectrum Policy Group (RSPG). Dat
rapport zou in juli 2021 opgeleverd worden. AT zal nagaan wat de stand van
zaken is ten aanzien van dit rapport.
Nagekomen informatie: er spelen drie relevante onderwerpen bij de RSPG:
Een nieuw of gewijzigd Radio Spectrum Policy Program;
Spectrum Needs;
Sharing.
Consultatie hiervan vond plaats via: https://rspg-spectrum.eu/publicconsultations/ Een korte scan van de reacties laat geen reacties zien vanuit
de Europese radiozendamateurorganisaties. De reacties die wel zijn
ontvangen worden samengevat in de betreffende opinions die zo mogelijk in
de RSPG van juni a.s. worden vastgesteld. Daarmee is dit traject al vrijwel
afgerond.
Verder hebben IARU en VERON gereageerd op de publieke consultatie ‘Public
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consultation on the Draft RSPG Work Programme for 2020 and beyond’.
3.2 Stand van zaken Regeling (ook agendapunt verenigingen)
De aanpassing ten aanzien van de minimumleeftijd (actiepunt 99-06) is
opgenomen in de concept Regeling gebruik van frequentieruimte met
meldingsplicht 2015. De stukken voor de wijziging zijn gereed en worden door
de juridische afdeling in Den Haag klaar gemaakt voor ondertekening. De
verenigingen geven allen aan zeer teleurgesteld te zijn dat dit proces zo lang
duurt. VRZA voegt hieraan toe dat ze het vervelend vindt dat er niets
gecommuniceerd kan worden. Er wordt gevraagd of het mogelijk is om al iets
te communiceren vanuit het agentschap. DARU onderschrijft dit en geeft aan
de communicatie ook een lastig punt te vinden. DARU is teleurgesteld en hoopt
dat er snel iets gecommuniceerd kan worden.
Er wordt voorgesteld om alvast een bericht voor publicatie op de website van
het agentschap klaar te zetten. Dat bericht wordt ook naar de verenigingen
gestuurd, zodat wanneer de Regeling gepubliceerd is in de Staatscourant, de
verenigingen dit meteen kunnen communiceren naar hun achterban.
3.3 Evaluatie bovenregionale relaisstations
AT geeft aan een gesprek te hebben gehad met de vergunninghouders van de
bovenregionale relaisstations. De vergunninghouders hebben de afgelopen
jaren een aantal acties ondernomen om verstoringen te voorkomen.
Vooralsnog is er geen reden om het experiment niet te verlengen. Ook zal het
agentschap bij eventuele problemen bij een bovenregionale repeater deze niet
laten afstralen op de andere bovenregionale experimenten.
Tegen de tijd dat de verlenging van de bestaande vergunning aan de orde zal
de balans worden opgemaakt.
Vanuit perspectief van Toezicht wordt nog aangegeven dat Toezicht niet bij
elke repeater een handhaver kan inzetten.
Toezicht is ook van mening dat vergunninghouders van een repeater een
medeverantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van hun repeater.
Agentschap Telecom verwacht dat vergunninghouders in alle redelijkheid en
daar waar nodig technische maatregelen nemen om misbruik en/of wangedrag
te weren van hun repeaters. Dat dit technisch en financieel zijn grenzen heeft
is volstrekt begrijpelijk, maar een inspanningsverplichting op dit punt is zeker
aan de orde.
Het actiepunt 101-04 over de evaluatie kan van de actiepuntenlijst gehaald
worden; de verenigingen gaan akkoord met dat er geen verdere evaluatie
wordt gehouden. Wel wordt door VERON aandacht gevraagd voor een
terugkoppelmoment tegen de tijd dat de vergunningen in aanmerking komen
voor verlenging. Dit om te voorkomen dat de verenigingen worden
geconfronteerd met bijvoorbeeld een nieuwe tariefsverhoging. Verder wordt
nog opgemerkt door VRZA dat het jammer is dat de vergunningen voor de
bovenregionale relaisstations maar voor 36 maanden worden afgegeven,
gezien de investeringen die worden gedaan. De vraag hierbij is of het mogelijk
zou zijn om hierin meer maatwerk te verlenen. AT geeft aan dat het
uitgangspunt 36 maanden is en blijft. De reden hiervoor is de wens om ook
nieuwe experimenten frequentieruimte te kunnen blijven bieden
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3.4 Frequentiebeleid (ook agendapunt verenigingen)
VRZA vraagt of AT bekend is met een document van de DARC met een
overzicht van de aan F en N toegekende amateurbanden in Europa. Het stuk
wordt nog toegestuurd en is toegevoegd als bijlage aan dit verslag (Doc 10304). DARU geeft aan dat het interessant kan zijn om naar de direct
omliggende landen te kijken hoe het daar is geregeld. Nederland zou
aansluiting moeten vinden bij andere landen.
VERON geeft aan dat de memo met banden die onder druk staan (Doc 10103) de grondlegger is van het agendapunt over het frequentiebeleid. De
verdieping op dit onderwerp zou in een apart overleg plaats moeten vinden, dit
hangt ook samen met eventuele uitgevoerde metingen.
In toevoeging op dit onderwerp geeft VERON aan dat daadwerkelijk gebruik
van bepaalde banden niet goed te meten is, omdat alleen uitgezonden
radiosignalen waarneembaar zijn maar dat ‘luisteren’ naar frequenties een
belangrijk onderdeel zijn van het maken van radioverbindingen ne het doen
van onderzoekingen in het frequentiespectrum. De FM Radio Amateur Forum
Group binnen CEPT houdt zich bezig met harmonisatie, misschien is dat een
beter forum om daar meer harmonisatie te bereiken.
3.5 Storingsmeldingen (ook agendapunt verenigingen)
AT licht de rapportage over storingsmeldingen toe (Doc 103-02). Verzoek van
VERON is om repeaterstoringen ook te noemen in het verslag, het liefst
uitgesplitst in bakens en repeaters. AT geeft aan in het vervolg dit zoveel
mogelijk te doen. DARU bedankt AT voor het storingsverslag en informeert
naar de mededeling over de N-amateurs en de vermenging tussen LPD’ers en
zendamateurs. Dit wekt de suggestie dat alleen N-amateurs zich zouden
vermengen, hetgeen niet het geval is. AT beaamt dat het niet alleen Namateurs betreft.
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Agendapunten verenigingen
Een aantal agendapunten van de verenigingen is onder 3 al behandeld. De
overige punten zijn onder dit kopje ondergebracht.

4.1 Bevoegdheden en rolverdeling AT
Dit agendapunt is aangedragen onder andere vanwege het nieuwe
voorzitterschap. De verenigingen vragen hoe het zit met beleidskwesties: is
dat iets wat aangegeven moet worden bij AT, of kunnen ze daarvoor bij EZK
terecht? Aangegeven wordt dat het de verenigingen vrij staat om
beleidskwesties aan te kaarten bij de beleidsdirectie Digitale Economie. In
gevallen waarin de verenigingen niet zeker zijn of dit een beleidskwestie is,
kan dat uiteraard ook aan AT voorgelegd worden.

4.2 Voorstel drie keer per jaar AO
De voorzitter geeft aan dat de indeling van twee overlegmomenten per jaar
aangehouden wordt. Daar waar nodig kan uiteraard altijd een verlengd AO
ingepland worden waarbij de laatste punten die in het reguliere AO niet
behandeld zijn, nog behandeld kunnen worden. De verenigingen geven aan dat
het met name gaat om de actiepuntenlijst die steeds langer werd. Op het
moment dat de doorlooptijden van de actiepunten korter worden, is er minder
noodzaak voor extra overleggen. Aangegeven wordt dat zaken ook buiten de
reguliere AO overleggen om aangekaart kunnen worden. AT kan dan
inschatten of ze er eerder naar kan kijken of dat een dergelijke zaak zich beter
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leent voor het reguliere AO. Ook is aangegeven dat alleen als het echt nodig is,
een actiepunt opgesteld wordt, zodat het aantal actiepunten (en daarmee de
werkbelasting en de doorlooptijden) beperkt wordt.
4.3 Examenproblematiek
Op voorhand is aangegeven dat de communicatie over de examens tussen AT
en de Stichting Radio Examens (hierna: ‘SRE’) verloopt en dat dit onderwerp
zich niet leent voor bespreking op het AO. De verenigingen willen voor wat
betreft dit punt enkel aangeven dat ze vinden dat de SRE goed werkt doet en
dat er bij de verenigingen vragen binnenkomen over de kwaliteit van de
huidige examenvragen. De inhoud van de examenvragen is wat betreft de
verenigingen aan vernieuwing toe. Ook werd aandacht gevraagd voor het niet
meer meekrijgen van de examenvragen.
4.4 Communicatie en doorlooptijden actiepunten
AT geeft aan een slag te hebben gemaakt met de actiepunten en net als de
verenigingen de actiepunten sneller afgehandeld te willen hebben. De
verenigingen geven aan blij te zijn dat er een slag gemaakt wordt. De
communicatie over sommige actiepunten blijft een aandachtspunt, ook omdat
als amateurs individueel een vraag stellen aan het agentschap, deze eerder
beantwoord wordt. De verenigingen stellen voor om veel gestelde vragen aan
het agentschap door te zetten, zodat ze op de hoogte zijn van wat er door
individuele zendamateurs wordt gevraagd en ze het antwoord van het
agentschap binnen hun eigen vereniging kunnen communiceren. AT vindt dit
een goed idee en geeft aan dat als er over een bepaald onderwerp meerdere
vragen binnenkomen, de verenigingen hiervan op de hoogte gesteld worden.
4.5 Rol radiozendamateurs als ogen en oren van AT
AT geeft aan dat signalen vanuit de radiozendamateurwereld op prijs gesteld
worden en serieus worden genomen. Regelmatig leiden signalen van
zendamateurs tot (markt)toezicht activiteiten. Als een melding betrekking
heeft op illegaliteit of wangedrag op amateurfrequenties moet wel de
kanttekening gemaakt worden dat als we een signaal doorkrijgen van een
radiozendamateur dit signaal op zich niet voldoende is voor handhavend
optreden. Inspecteurs van het AT moeten zaken zelf vaststellen, waarnemen,
meten voor zij bevoegd zijn om handhavende maatregelen voor te bereiden en
uit te voeren. Dat dit soms tot teleurstellingen leidt kan AT zich voorstellen,
maar alle handeling van toezichthouders moeten hun grondslag vinden in
bevoegdheden in wet- en regelgeving.
In dit kader wordt ook gesproken over storingen door zonnepanelen. DARU
geeft aan dat deze problematiek eind jaren ’90 al is aangekaart, maar dat we
nu in een situatie zitten waarin er ontzettend veel storing is en dat
radiozendamateurs veel last hebben van storingen door zonnepanelen. VRZA
merkt op dat particulieren per 27 april 2021 bij het aanmelden van hun
zonnepanelen installatie ook het merk en type van de omvormer moeten
melden en of dit bekend is bij AT. AT/Toezicht geeft aan dat collega’s hiermee
bezig zijn en in gesprek zal gaan over wat AT kan doen met de database die er
is voor zonnepanelen en de storingsmeldingen die bij AT worden gedaan.
V.w.b. de behandeling van storingen door zonnepanelen verwijst de afdeling
Toezicht naar het stoorverslag onder 3.5.
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Onderwerpen uit internationale gremia
WG FM questionnaire amateur licenses
Voor zover dit document nog niet bekend was, is deze als bijlage aan de
stukken van dit overleg toegevoegd (Doc 103-03).
Terugkoppelingen internationale ontwikkelingen
VERON geeft aan dat binnen IARU voorbereidingen getroffen zijn en worden
op de WRC-23. Zo loopt er ook een onderzoek naar de samenleving van
diensten in de 23 cm. IARU heeft een standpunt gemaakt en is van mening
dat de radiozendamateurs minimale invloed hebben op het overige gebruik en
gebruik kunnen blijven maken van deze band.
De heer De Jong van VERON geeft aan deel te zullen nemen aan de Nationale
Voorbereidingscommissie (NVC) voor de WRC-2023.
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Ontwikkelingen in de amateurwereld
Verzoek om ‘morsecode included’ van de registratiekaart te verwijderen
Ten aanzien van dit punt bestaat binnen de verenigingen nog geen consensus.
AT geeft aan de kwestie intern aan te kunnen kaarten, maar wel op aangeven
van de verenigingen. Dit punt wordt binnen de verenigingen nog verder
besproken en als agendapunt ingetrokken. Afgesproken wordt dat dit punt bij
AT verder (nog) geen aandacht krijgt totdat duidelijk is of dit een serieus
verzoek is. Als dat het geval is zal AT onderzoeken of en hoe het weg laten
van deze vermeldingen gerealiseerd kan worden.
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Rondvraag/datum volgend overleg
VRZA wijst in de rondvraag op het feit dat er apparatuur te koop staat dat
alleen voor radiozendamateurs bedoeld is, maar dat dit ook aan nietzendamateurs wordt verkocht.
Agentschap Telecom geeft aan bekend te zijn met deze problematiek, maar
dat een vrije (EU) markt naast voordelen ook nadelen met zich meebrengt.
Iets wel kunnen kopen maar niet mogen gebruiken is zo’n nadeel. Overigens
vraagt Agentschap Telecom zich af of zendamateurs ook niet hand in eigen
boezem moeten steken, immers het verkopen door zendamateurs van hun
overtollige apparatuur gebeurt ook niet alleen aan zendamateurs.
Voor het volgend overleg wordt een datum in oktober geprikt. Het agentschap
komt met een voorstel.
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Actiepuntenlijst
Nr.

Onderwerp

98-01

AT

10005

Vervolgoverleg LSA
organiseren
Actualiseren examenvragen Fexamen

10101

Aanpassingsvoorstel voor
Terms of Reference AO.

AT

Q3 2020

10102

Overleg over frequentiebeleid
organiseren in september
2020.

AT/EZK

September 2020

10202

Verbeteren meetmethodiek
bezetting amateurbanden en
het verhaal er omheen.
Voorleggen aan AT/M&AC en
terugkoppeling over metingen
die zijn gepresenteerd op
AO100
a. landelijke frequentie
pagerzender experimenten
onderzoeken.

AT

AO-104

AT

AO-103

Verenigingen

Zo snel mogelijk

10203

10301

b. kijken of beleidswijzigingen
van DGPS nu of in de nabije
toekomst aan de orde zijn
Doorsturen gegevens
contactinformatie beheerders
website

Actie door

Gereed voor

Gereed

Oktober 2019

AT

10302

Delen brochure registratie
antennes voor feedback
verenigingen

AT

AO-104

10303

Publicatie nieuwe gedragslijn
website AT

AT

AO-104

Q3 2021
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